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শগ্পভ্র্ম 

মানুষের পক্ষে মানুষই সর্বতেষ্ট শিক্ষার বিষয় । আদিম কাল 

হুইতে এ পর্যন্ত জীবন-ধারার বাহা এবং আভ্ন্তরীণ ক্রমবিকাশের 

ইতিহাসের অপেক্ষ। মহত্তর, বিস্তৃততর, গভীরতর অথচ কৌতুককর এবং 
গ্লীতিপ্রদদ এবং লাভঙ্জগনক বিদ্যা আর দ্বিতীয় নাই। আমাদের এই 
রস্থক'র শ্রীযুত বিজয়ভূষণ যোষ চৌধুরী মহাশয়ের অনুসন্ধানের: ক্ষেত্র 

সীমাবদ্ধ হইলেও তাহার এই নৃতন পুস্তকখানি আমাদের প্রি্নতম জন্স- 
ভূমির একটি অংশের অধিবাপী কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের 

নর-নারীর জীবনযাত্রার আ'নুষঙ্গিক আচার-ব্যবহাঁর প্রভৃতির চমৎকার 

চিত্রাবলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে । গ্রন্থকার বাঙ্গলা সাহিত্যে এক 

নূতন এবং বিশিষ্ট পথের স্ষ্টি করিয়া! তাহার পাঠক-পাঠিকাবর্গের 
জ্ঞান এবং আনন্দ বৃদ্ধির স্থন্দর সাহায্য করিয়াছেন। আমর সানন্দ 

এবং সক্কৃতজ্ঞ চিন্তে ষ্টাহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। 

স্বদেশে অথবা বিদেশের এতিহাসিক তত্ব, সামাজিক রীতি- 

নীতির রহসা, অথবা ধর্মাধর্মবিনির্ণয়ের ধারা নিপুণতার সহিত 

বিস্তৃতভাবে অথচ পুঙ্গান্ুপুঙ্ঘরূপে অবলোকন, অনুসন্ধান, এবং 
আলোচনা করিয়া তাহার ফল দেশবাপিগণের সমন্মুধে মাতৃভাষা 

প্রকাশিত করিয়াছেন, এরূপ বাক্তির সংখ্যা বাঙ্গালা দেশে যে 

অধিক নাই, তাহ! সকলেই জানেন। আর, বাঙ্গাল! সাহিত্যে এই 

সকল বিষয়ের যে দুই এক খানি পুস্তক আছে, সেগুলিও* প্রায়ই 
'কোনও না কোন বিদেশী প্ডিতের সংগৃহীত সংবাদের উপর 

তর. করিয়াই রচিত হইগ্রাছে দেখিতে পাওয়! যায়; কিন্ত, নিজের 



চক্ষুতে দেখির।, নিজের কানে শুনিয়া এবং নিজের মনে স্বাধীনভাবে! 

বিচার-বিবে5ন। করিয়া কোনও নিকটস্থ ব| দূরবত্রী দেশ বা 
প্রদেশের অধিবাসীদিগের সামাজিক অথব। ধশ্মনৈতিক জীবনযাত্রার 

পরিচয় জনসাধারণের নিকট যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হৃইয়াছেন,':এরূপ লেখক আমাদের দেশে ছূর্লভ বলিলেই চলে। 
দেশী বা. বিলাতী কোন বিরাট বিশ্বকোষ ( [05019758915 ) বা 

তজ্জাতীব গ্রন্থাবলী কিংবা কোনও এক বা ততোহধিক বিদেশী 

বিশেষজ্ঞ -ব্যক্তির লিখিত কোনও পুস্তক ব! প্রস্তাব হইতে মাল 
মশল। সংগৃহীত করিপ্ন। এবং তাহাদের উপর নির্ভর করির। সহন্র 

সহম্র ক্রোশ দূরস্থিত এবং সাধারণের অজ্ঞাত এবং অপরিচিত 

কোনও দেশ, দ্বীপ ব| জনপদের ভৌগেলিক, এঁতিহাসিক অথবা 
সামজিক অবস্থার পরিচয় এবং প্রাসর্দিক চিত্রাবলী ছাপাইস়্া সাধারণের. 

বিম্ম়্ উৎপাদন অথবা প্রশংসা উপাজ্জন করা আদৌ যে কঠিন, 
কাজ নহে, এবং প্রচলিত মাসিক পত্র-পত্রিকার প্রায় প্রতি 
সংখ্যাতেই যে সেই শ্রেণীর কোনও না কোন প্রবন্ধ আলোক- 

চিত্রে স্বভৃধিত হইঘ্ন। বাহির হইতেছে, তাহা সকলেই জানেন 

কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী বাগদি এবং বাউরি প্রতি 

অতির ভিতরে যে সকল বিশেষ বিশেষ ধাখিক এবং সামাজিক 

প্রথ।, প্রবাদ, অনুষ্ঠান, ছড়া, মন্ত্রতন্থ এবং গান-বাজন। আদিমকাল 

হইতে আর্দি পর্মন্ত চলিয়া আদিতেছে, তাহাদের প্রকৃত এবং 

নিগৃঢ়রহদ্য আমাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই জানেন। 
কীতিকুশল এবং স্বনামধন্য পাশ্চাত্য পণ্ডতগণের মত নিজের 

শারীরিক ও মানসিক সর্বপ্রকার সুখস্বচ্ছন্দতা এমন কি প্রাণের আশঙ্কা 

পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া! অসংখ্য হিংস্র জন্তর আক্রমণ এবং তাহাদের' । 

অপেক্ষাও . ভয়ানক ঙ্িঘাংস্থ সশস্ত্র অসভ্য জাতির বিষদিগ্ক অস্ত্রাধা। 



৩/2 

এবং সাংঘ:তিক সংক্রামক বিবিধ ব্যাধির ভয়কে তুচ্ছ করিয়া পাহাড় 

পরত. এনং জল-জর্লশরিপূর্ণ দুর্গম ও অপরিচিত প্রদেশের জন 

বিরল গ্রামে গ্রামে ঘুরির। তথাকার উচ্চ-নীচ সবঙ্ণর অধিবাসীর 
মনে বিশ্বাস উৎপাদন করত তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ 

ধার্মিক এবং সামজিক আচার-ব্যলহারের প্রকৃত এবং নিগুঢ় সংবাদ 

সংগ্রহ করিবার পর, সরল সত্যের মদাদা রক্ষা করিয়। সেইগুলিকে 

সাহিতোর রুচিলর্ত ভাবে প্রকাশ করিরাছেন এরূপ পরিশমী 
এবং সত্যনি্ঠ কোনও স্বলেখক বাঙ্গলাদেশে আছেন, আমরা জানিত।ম 

না। বর্কমান গ্রন্থের লেখক শ্রীযুত বিজরভূষণ খোষ চৌধুরী মহাশয় 
তাহার এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিয়। শুধু যে আমাদের অজ্ঞানত। দূর 

করির়] দিয়াছেন তাহা নহে, পর্থ, তিনি তাহার প্রাণপাত অক্রীস্ত 

গবিশ্রমের ফলে আমাদের আ'নন্দলাভের সাঁহত অভিজ্তাবুদ্ধির 

যথেই সাহাযা করিয়'ছেন। এবং ভঙ্গিমিত্ত আমর। তাহার নিকট 

আমাদের অকৃত্রম শ্রদ্ধা এবং কৃতগ্ছতা নিবেদন বরিতেছি। 

প্রাচীন যুগের প্রাগজ্যোতিষ, মধ্যযুগের কামরূপ এবং বর্তমান 
কালের আমাম আমাদের বাঙ্গালা দেশের পৃরোত্তর শীমাস্তে অবস্থিত 

স্বতখাং প্রতিংবশী প্রদেশ হইলেও বাঙ্গালীদের মধ্যে অত্যসংখ্যক 

র্যক্তই সাক্গাং সম্পর্কে উক্ত দেশের প্রকৃত পরিচয় অবগত 

আছেন । মধ্যযুগ হইতে গিরি-দরী-নদ-নদী-কানন-কাস্থারপরিপূর্ণ দুর্গম 
এবং বিকট ভূত-প্রেত-পিশাচ-ডাকিনী যোগিনীদলের উৎকট 

মন্ত্র তশ্বময়ী এবং মেধিনী-ম'য়া-পরিপৃরত জাছুবিদ্ঞার দেশ স্থতরাং 
বিস্মম ও বিভীমিকার ক্ষেত্র “কাঙর' বা কামরূপ, শুধু বাঙ্গালা 
ঘলিয়। নহে পরন্থ সমগ্র ভারতখণ্ডে, একটা বিশেষরূপ অখ্যাত্তলাভ, 
'করাঘ,_এমন কি "মান্য তথায় একবার পদার্পণ করিজেই 

ভাকিনী যোগিনীদের মায়:য় সগ্ই ভেড়ায় পরিণত হইয়া যায়” এইরূপ 



“একটা উৎকট জনপ্রবাদ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকায়,-_ খৃষটয় 

উনবিংশ শতাব্ধের প্রথম পাদ অথবা এ প্রদেশে ইংরেজী ঈষ্ট 

ইগ্ডিযা কোম্পানীর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বকাল পর্যন্ত 
কচিৎ দুই একজন তন্ত্রমন্ত্রেরে সাধনার দ্বারায় অতি অমানুষ 

'দৈবশক্তিলাভ-লোলুপ এবং অসম-সাহপিক সাধু-সন্রাসী ভিন্ন 
সাধারণ শ্রেণীর লোকের প্রায় কেহই তথায় যাইতেন না। 

ইংরেজের রাজত্ব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রখর 

আলোকের প্রভাবে পথের দুগমতা, পথিকের প্রাণের আশঙ্কা, 

মনের ভয় এবং কুসংস্কার অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে সতা, 

তথাচ সাধারণ লোকেরা বঙ্গদেশের নিকটবর্তী গৌহাটা মহকুমার 

অবস্থিত প্রীত্রীকামাখা। মহাপীঠ এবং ধনবান্ সুসভ্য সঙ্জনেরা রাজধানী 

এবং স্বাস্থানিবাম দেবদারুতরুবীথিশোভিত স্থুন্দর শৈলনগর শিলঙ, 

ভিন্ন দূরপ্রসারিত উপর-আসামের বহু স্থানের সন্ধে কোন সংবাদই 
কেহ বড় একট। রাখেন না। অথচ, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ 

পর্যন্ত প্রাচ্ ভারতের প্রত্যন্তরন্থিত এই প্রদেশের গ্রামে গ্রামে 

একদিকে যেমন অতুযন্নত আধমভাতার অবিসংবাদী দায়াদ স্বধর্মনিষ্ঠ 

এবং সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণাদি প্রবণিক দ্বিজগণের বাস রহিয়াছে, 

'অন্তর্দকে তেমনই আবার অস্থুর, দানব এবং কিরাতার্দি নানাপ্রকার 

প্রাচীন এবং আবর, কুকি, নাগা এবং মিশমী গ্রভৃতি নৃতন নামে 

পরিচিত আদিম এবং হীন হইতে হীনতর নানাপ্রকার স্তরের 

পর্বতীয় অথবা আরণ্য অসভ্য মানব-সম্প্রদায় ও ইতত্ততঃ বিক্ষিপ্ত 

অথচ স্বতত্্ভাবে তাহাদের নিবাঁচিত নিরাপদ আশ্রয়স্থানসমূহ 

'বিচ্যমান রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পশুপ্রায় আদিম অসভ্যাবস্থা। 

হইতে মানবের সভাতা কুটিল গতিতে এবং সহস্র সহস্র বৎসর: 
"ধরিয়া ক্রমশঃ বিকলিত এবং পরিণত হইতে হইতে এবং উচ্চ হইতে 
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উচ্চত্তর বহু স্তর অতিক্রম করিয়। তবে তাহার আধুনিক উন্নত 

অবস্থায় আসির৷ পৌহিয়াছে। যে সকল তত্বান্বেষী জ্ঞানপিপান্থ ব্যক্তি 

উক্ত ক্রমবিকাশের এবং তাহার পরিণতির বিবিধ স্তরে মানবের 

জীবনযাত্রার নানাবিধ খন বা কুটিল বৈচিত্রময় রূপ এবং 
গতির আনুষর্গিক রাজনৈতিক, ব্যবহারিক, ধামিক ও সামাজিক 

বিবিধ রীতি-নীতির এবং আচার-ব্যবহারের তন্ন তন্ন ভাবে 

অধ্ায়ন, পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান এবং আলোচনা করিতে কামনা 

করেন, তাহাদের পক্ষে আনাম প্রদেশের ক্রহ্গপুত্র এবং স্থরমা 

উপত্যকা এই ছুই বিভাগের অপেক্ষ। উত্ক্টতর ক্ষেত্র সমগ্র ভারতখণ্ডের 

মধ্যে আর একট খুঁজিয়! পাওয়। অসম্ভব ন। হউক, দুর্লভ হইবে, 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের এই যুবক গ্রন্থকার নিজের 

সর্বপ্রকার শারীরিক এবং মানসিক স্ুখ-স্থবিধা, ন্বচ্ছন্দতা এবং 

বিপৎপাতের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না রাখিয়া, বহুসময়ে ছূর্গম আরণ্য 

এবং পার্বতা প্রদেশের শত শত চতুপদ পশ্ত অপেক্ষাও হিংশ্রতর 
স্বভাবের বর্বর মন্ধধ এবং তাহাদের অপেক্ষাও ভয়াবহ 

বিষধর সর্পরী হুপ-জলৌকা-কীটপতঙ্গাদি প্রাণী এবং সর্বোপবি ভীষণ 
অদৃশ্য অথচ সাংঘাতিক ম্যালেরিয়। জর, কালা-আজার এবং উদরাময় 

প্রভৃতি সংক্রামক গীড়ার আক্রমণে প্রতিমুহর্তে প্রাণ হারাইবার 
আশঙ্কাকেও তুচ্ছ করিয়া, এবং যৌবনের শত শত স্বখস্বপ্নকে 
নির্মমচিত্তে বিসর্জন দিয়া, জীবনের সর্বাপেক্ষ! মূল্যবান বহুবৎসর 
ধরিয়া সেই বহুবিস্তৃত প্রদেশের প্রাচীন এবং নবীন “হিন্দু” নামে 

পরিচিত কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের পারি- 

বারিক এবং স'মাজিক জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত বা তাহার সহিত অচ্ছে্য 

এবং অপরিহার্য সম্বন্ধে সংগ্রিষ্ট বৈবাহিক ও তদ্রুপ অন্যান্য গৃহ্- 
স্কার এবং আরাধ্য দেব-দেবীর পৃজা, পিতৃ-পুরুষের সেবা, এবং 
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* ম্প্রদ্-তপনারদি ধামিক কর্তব্যপালন প্রন্নতির বিচিত্র অথচ রহস্থপূর্ণ 

আচার, অনুষ্ঠান এবং তাহাদের স্থম্প্ই অথবা প্রচ্ছন্ন পরিবতন্ন 

এবং পররবতির অসখখ্য হুক্্ম গতিবিধির রহস্য স্বয়ং অগাধ ধৈর্য, অপরি- 

ময় পরিশ্রম, অবিগলিত শ্রন্ধা অথ5 বিশেষ সতর্কতার সহিত এবং 

স্থনিপুণভাবে, অথচ কাহারও মনে কোনরূপ দ্বিধা, দ্বেষ বা সংশয় ন! 

জন্ম সে বিষয়ে সর্বদা সাবহিত দৃষ্টি রাখিয়। এবং অতিশয় কৌশলের 
'হিত স্বাভিলধষিত বিষয়গুলির সম্বন্ধে ছোট বড় প্রত্যেক আবশ্বক 

তথ্যগুলিকে সংগ্রহ, স্বয়ং নিগুঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার 

দ্বার৷ সংগৃহীত সংবাদগুলির সমালোচনা করিবার পর, তাহার নিজের 
অধারন এবং অভিজ্ঞতার ফলে উপার্জিত এবং পরিশ্রম্ন্ধ যাবতীয় 

তথ্যগ্তলিকে দেশপ্রচলিত প্রাচীন এবং নবীন শান্্াদেশ 
এবং পরম্পরাগত শিষ্টাচারের সহিত সযত্বে একে একে তুলনা 
করিয়া এবং মিলাইয়া লইয়া তবে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন। 
বাহার ধৈর্য, উৎসাহ, অধ্যবসায়, পরিশ্রম এবং পর্ধযালোচন শক্তির 

পরিমাণ ও প্রসারের বিষয়ে চিন্তা করিয়া প্রকৃতই আমর! বিম্মিত 

'হুইয়াছি। স্থ্সভ্য পাশ্চাত্য ভূভাগে বিশ্ববিগ্ভালয়, প্রাত্বতত্বিক সভা 

এবং ভূগোল ইতিহাসাদির গবেষণা-সমিতি প্রভৃতি ধনজনপহায়সম্পৎ- 
পরিপূর্ণ সবসংহত এবং সঙ্ঘবদ্ধ পণ্ডিতমগ্ডলী যেরূপ কার্য করিয়া 

সমগ্র বিশ্বে শিক্ষাবিস্তারের সাহাব্য করিয়া ধশোমগ্ডিত হইতেছেন, 

আমাদের দীনা মাতৃভূমির দরিদ্র অথচ সহাগ্স-সম্পত্তিবিহীন এই 

যুবক সন্তান নিজের অদম্য উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং সহিষ্ণুতা মাত্রকে 

মূলধনম্বক্ূপ আশ্রয় করিয়া একাকী বহুধনজনসাহায্যসাধ্য এই 
'দুর্ধর কার্য করিয়াছেন । আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, গ্রন্থকারের 
স্বদেশবাসী উন্নত এবং উদারহৃদয় বিদ্যোসাহী এবং গুণগ্রাহী 

'সজ্জনবৃন্দ তাহার প্রাণপাত এই পরিশ্রমের যথোপযুক্ত মর্যাদা এবং 
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পুরষ্কার প্রদান করিয়া তীহাকে উৎসাহিত করিবেন। তাহাদের 

উৎসাহ পাইলে তিনি যে তাহার আরব্ধ কার্য আরও নুষ্ঠতর এবং 

সম্পূর্ণতররূপে স্ুমন্পন্ধ করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যকে অধিকতর 
সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বর্তমান যুগে--পমানুষের পক্ষে মানুষই সবশ্রেষ্ঠ শিক্ষণীয় বিষয়”-- 

এই নীতি প্রত্োেক স্থুপভ্য দেশের বিশ্ববিষ্ঠালয়ে স্বীকৃত এবং স্থগৃহীত 
হইয়াছে এবং সর্বত্রই মানবতত্বশাস্ত্র বা! নর-বিজ্ঞানের (8১101 0101015) 
অধায়নের ব্যবস্থা হইয়াছে অথবা হইতেছে । সুখের বিষয়, আমাদের 

কলিকাতার বিশববিষ্ঠালয়েও উহার নিয্মিত পঠন-পাঠন আরক্ধ 
হইয়াছে। উক্ত বিশ্ববিগ্ঠালয়ের উক্ত মানবতত্ব বিদ্যার উপাধি 

পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার অন্ততূ্তি, শিক্ষণীয় মূলগৃত্রপ্চলর প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এই পুস্তকখ।নি রচিত হওয়ায় উহা! উক্ত পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী 
ছাত্রস্থাত্রীগণের বিশেষ উপযোগী হইয়াছে । মাতৃভাষার দাহাযো শিক্ষা- 

দান করিলে যেকোন বিছ্যার উপদেশ যে বিগ্যাথিবর্গের পক্ষে অনেক 

পরিমাণে স্থগম এবং সহজবোধা হয়, তংসম্থন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। 

আমরা আশ! করি, উক্ত বিভাগের অধ্যপক এবং ছাত্রছাত্রীগণ এই 

গ্রন্থকারের রচিত পুঙ্কের অধাপন1 এবং অধায়ন করিলে তাহাদের 

নিজের উপকার ও সাহাযা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারকেও 

উৎসাহিত এবং অন্ুগৃহীত করিতে পারিবেন, _বিস্তরেণালম্। 

ভারতী ভবন, নিক 

কোচবিহার রাজধানী । ভারতী ভূষণোপনামক 

শশিবচহুর্নী তিথি, (স্বাক্ষর) শ্রীঅথিলচন্দ্র পালিত 
২বং ১৯৮৭। 



| (0011220 ০4 05108118. 

88 ৪] 88), 1930. 

2. £৯11 ০৮০7 10018 033 5০018] :00510705 815 0002120100 প্র. 

[8010 01181726 01067 0135 10980 01 [0100681) (01111580100 

/১৪$210 051555 010800060. 01781 [05001 006 01961 [910৩1008$৯ 

98 10515 8150 910 1155 18010 501550 ০1 50০81109) (136. 

815016100 [0800613 ৪00 003101)5 815 (85 01581019681170,. | 

[85 19500103 0198011/ 1736355877,  01176197৩, 10 16০০৫ 1163 

30073 06101501857 015 ০0. 107. 13127 131091)80 070$৩ 

0১54৫501, 0)3:91019, 03597585015 63 11081105০01 811. 

গত ০1 9০0181 /৬7110901960 10: 115 £768 0০015 118 

1৩ 1525 0100 1 81%100 এ) 5০০01806 500০00% 06 11061718171886. 

208079501109525552105555 ১০০০1৩50775 ০1 1116 61610617005 

01 1153 /555817690 008111806 71155) 100 01001) ০%/৪ 016] 01010, 

€০ 05 0791 [/1072০1010 ৪0 0071 70110070155 706010015 1) 1176 

০০0০৮ ১ 0৪: 0) ০1617010165) 11) 11) 07910) 8000681 00 06 

0819 07 158007) 131810108101081, 11076715815. 521 0০০৫ 

768$0195 10 11101001380 1156 170০-4108705 10805611150 0961 ৪৪ 

1866 070 ০011৩ ০০0] 11 5৪79 €81]7 10:65, নিতো) 115 

11518101218 2 8006815 11)81. 27581500515 ০1 (62700705585 

0০০09160 77 ৪ [0601016 ৮/111) [31817121010 0811015. | 9 

01210100076 ৮71)015 ০11২০7011৩7 [0018 ৮1851000৬70 10116 

৬৩৫০ /৯77805 ) 005$ 701 [২1208 16561115781 ০0111) ৬/৫৫$০ 

10715 7০870100 ও101653076 ০67106০০901 8176100108 [িয় 

0২৩ 7005” ০7118515586) 00590 00 1005 4১05 ০071076 

৬৩৫) 9০68) ১1176 ৬6০০ 101)াা।দ। 90185 80810, 80588 

91196 17016 01 01)6 87681381106 116 10005 85 15 85161, 



(2 ) 

১০070917, 8170.6য1500176 0 ০০ 0015£101) 1515 0৩ 5 

71525).53 170100050 17) 015. 4/৯705521 ০৮ ৬/6;০ 4৯708110018, 

791510978-0071 ০1 0005 ৬/511-1070৬71 ৬5০1০ 8018 ০0 190) 

96110519585, ০০7095600১5 1417908507৩05-50085 08 

৩2111551008 %/01]0 0) 6160181715, 0) 05 ০০ 

(7০021) ৬7110) 01718017155 (31517018000) 105 0০ 10175 86৪, 

(৪0101/5, 10 1185 (০010) ০600070 ৪. 0. 8150 5196813 ০0 4১558 

83 1০218-1,8017105+, ০0 08৪. আও 3াহামাওটিএটাজ। ০০0১৮, 

17 1915171177555 ৩ 0. 8৪1) 01200520550 ৪% 0105 ০০ 

০01 101002 318851018-৬811057 06180181008 3) 610610010, 11761৩ 

1015, & 01590 021 ০01 4৯580) 1780 (02750 এ) 1016015] 081 

০ 13781)1081010 10019 ১60০7৩ 015 4/১1)0075 8111550 01067607706 

01১00015 ও 075 06010110606 0১৩ 0700155201 ০5া0আডিত চ০৮ ও 

07৩ 0015 10০02০1010 1000067005 [75001010810], এট 378110781010 

[01951000871653 $001) 1780 "061 813068180000) 870 ০010071050 

(006 176৬/ 21711581500 075৩ 01 00861 (0) 01 17190019101), 

1175 ০৪105 ০1 4৯552) 05 11561510075 10011 0100 ও 9৩: 

81010) 170০-/780 00001605, 000301) ৬17101) 185 11717050, 

(0 & 11776, 11১৩ ০৪]101 0111৩ [1076০1010 170712780) 17101) 

1০৬5৮৩75০০0 105 1561 17) 1136 107581 500103655 08116 

[1100:1575.  73651065, 10)615 15 10176 [075-1015510197 5167161) 

01801(৩3[ 1) 115 50079101909 270 ০010075০110 ০1 

(১৩ [)71071115 111065, 800 18161, [0. 0. 11. [01101 

[385 015০০%5750 05০৪3 ০01 11১৩ 115567705 ০1 ৪ [০1০ 1১৩০৬ 

8100 ০010016 17 8581, | 15 001 ৬577 5859 [9001220 (9 

8081055 0১০ 01%5500 50681)$ 01 00110075 11380 1385 2005750 

1000 ৪. ০070081)0 ০ 791০006 015 ০0101510950 5 900 1০৫53 



(৪ ) 

৪) 4১5৪) 810. 0৩ 01600100 15 60010)0051) 100158850 0১% 
1৩ 8103600৩ ০1 ৪ 008৮1011070 20 003079105065150 ৪০০০০ 
০05. 5০০15] 0050000909 53 0১67 আত (০070 20002 1156 
[5০1১1৩, 11015 ৬811 15 ০0151058910 15100550) ৪০ [2 8৪ 
03৩ 17181771865 00310019 ০6 ৪. 1576৩. 58000 ০1 1196 /৯৪8818686 
(১6০16 875 ০00০672501১ 15 551081916 15000278101 

€:445077000 1277140267 7/02702768 ) ০1 1. 01১০21 

(015001800- 107 50080711755 (15010010756 008175, 55 & 

০0750151001 ০567 0১5 1০০1 %/1]1 ০0110806 5: ০৩, (০ 

০০116০% 8০০807816 (5015 (০00 10800 $০01055, [76 1788 8150 

1080৩ 07877 %81091916  ০01705115078 এ] 0১6 102158 

06051000501 957091 ৬101) ৬1101) 85520 1355 00875 00065 

ঠা) ০০010000- 0075 01070807555 50705 ০০116005 1১7 12101 

ই 1135 (০0701 01050100075 0০০ ৪005176 8. 3960181৪10৩ 

100 09৩ (50 1158 1315080825 17) 71710) 11760 2৩ ৬০1৫৪ 

8110/3 21) 8010010 5/1017 0135 115101711 15000555 ৬71036  170057)06 

1৪ ৪150 ৬151016 11) 58117 136812811 11051810075, 

50০০ 9111 195 ০01 10010056161 100 0105 510000065 10 

05 /১1)1177001925 00155855 ০105 081০015 00015515115 ৬11০0 

%/11] 661 11516, 91010) ও 91000 ০010010858১ 2) 8০০07816 ৪০০০আ 

০6 ০8৩০1 (৩ 2109 1000৮ 9০০81 10030000108 01 & 

০0770 ৬/17515. 708105 8768705 01 10015700107 08৮৩ হা 

800 [10855 1175 07581551 [01588015 |) 10000000106 045 ৮/০710 

১০০: 0০ 11১6 75801076 [9819110 ০1 17015, 

(58.) 17 0. (18910150817 8 5. 
16666767171 4871678791501089 22 2/7086186 

11808078 17115607---001651660 €7778067586 



সূচীপত্র 
আসাম ও বঙ্গদেশের হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ১৩৬০ 

শ্র্খহম জন্ঘযা্স 

বিষয় পত্রান্ধ | বিষয় পত্রান্ক 
হিন্দুর সংস্কার ও চিরন্তন প্রথা ১ | পণ-প্রথার কুফল ১১ 

প্রাচীন বিবাহ-পদ্ধতি -.. শ্রী | কন্ঠার বিবাহ-বন্ত্র ও আভতরণ ১২ 

মনু কথিত অষ্ট প্রকার বিবাহ- “উজনী? অঞ্চলে বিবাহের উতৎসব- 

পদ্ধতি ১১:০০ ২ | কাল ও কলর গুরিত গা- 

গরুড় পুরাণকার কথিত শুদ্রের ধুয়ান ”*" ১৪৮ 3৩ 

বিবাহ-সংস্কার ..১  ... এ | জোড়ন পিদ্ধোয়া ও গাত্রহরিদ্রা ১৫ 

রাক্ষ ও পৈশাচ বিবাহ এবং পশ্চিম-বঙ্গে গাত্রহরিদ্রার 

পরাশরের বিধান ২ ৩] সন্তার ১৬ 

আসামে আসুর, গান্ধর্্ব ও আইবড় ভাত ১৭ 
পেশাচ বিবাহ *** ১৮ শর । পানীতোলা ও নোয়নি *** ১৯ 

সমাজের কল্যাণসাধনে খধিদের টেকেলি দিয়া ... এঁ 

ব্যবস্থা ৪ | অধিবাস ২০ 

বিবাহের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা এ গাখিয়ন খুণ্া ২১ 
বালাবিবাহ ৬: দেয়ন দিয়া ২২ 

যৌবন বিবাহ ৭ | বঙ্গীয় হিন্দুদিগের নিমন্ত্রণ 

আসামে পাত্রী দেখা প্র: প্রণালী ২ 
কামরূপে কোঠী বিচার ... ' ৮ | অপমীয়৷ হিন্দু্দিগের নিমন্ত্রণ 

আঙ.টি-পিন্ধোয়া ৯ | প্রণালী এঁ 

পাকা দেখা ও পত্রকরণ ... এ! সর'ইয়ের আকৃতি ২৫ 

বরপণ ও কন্তাপণ :** ৯০ | বেই ২৭ 



বিষয় পত্রাক্ক 

নিয়-আসামে বিবাহোৎসব- 

কাল ও বর-কম্ঠার কলর 1 ২৯ 

গুরিত গা-ধুয়া 
সয়া তোলা ... ৫ ৩০ 

গৌহাটী মহকুমা অঞ্চলে সুয্বাগ 

তোলা তত ১০১৩১ 

পশ্চিমবঙ্গে জলসহ প্রথা ৩৩ 

জলসহার গান ... "৩৪ 

কন্ঠাগুৃহে বরধাত্রা -- 7৩৫ 

ভাবলি ভার ... ২ ৩৬ 

কলরগুরিত গোয়া নাম ৩৭ 

উপর-আসামে কন্ঠার বাড়ীতে 

নুয়াগ তোলা -* ১ ৩৯ 

কুলার বুড়ী-নাচন ১৮ 

দ্রা-আদরা. .... *** ৪১ 

স্থান বিশেষে চুঘন-প্রথা '. ৪২ 

নিয়-আসামে ডাবল ভার 

ও বিবাহ-আপরে বর -.. ৪৩ 

নামতী আইদিগের ঝগড়া-ঝাটী ৪৪ 

জোরানাম ৮"? ১, 8৪-৪৬ 

বেই ফুরোয়া ১০ 8৭ 

বঙ্গদেশে বিবাহকালীন নিষিদ্ধ 
কার্য ট রর ৪৭ 

নিয়-আমামের বিবাহ-পদ্ধতি ৪৮ 

২] 

| বিষয় পত্রাঙ্ক 
ূ সপ্তপদ্দী গমন ... ১০৫৩ 

৷ বেহুবাড়ী রঃ ....:৫১ 

ৰ আগ চাউল দিয়া ২ %২ 

। বরের খাচ্াদ্রব্য ও বরধাত্র- 
ৃ ভোজন ১৪৯ ১১,০৫৩ 

বাসরঘর *.* -* ৫৪ 
: ৰরের গৃহযাত্রা *** ৫৫ 

: কন্ঠার দোলায় গমন ... এ 

আগ চাউল দিয়া ও আত্মীর 
ভোজন $% নক. ৫৬ 

বাসি বিবাহ ১২৫৬ 

৷ ফুলশব্য] ২২০৫৯ 

খোবাখুবির কথা ১, ৬০ 

 খোবা-খুবীর নেবেছ্ভ ও নিমন্ত্িত 

। ব্যক্তিগণের প্রসাদ ভক্ষণ ৬৫ 

ৰ পাকম্পশ 7 এত ডি 

অষ্টমঙ্গল।  - "৬৮ 
। কন্যার দ্বিরাগমনা --- ৬৯ 

' স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ ১১ এ 

কন্যার পাকান্ন :.. -** এ 

দিত্ভীজ্ অন্য 

৷ ধরম বিয়া, বর বিয়৷ ও বুঢ়াবিয়া ৭০ 

 হাড়শুচি বিয়া... ১" পর 



[৩] 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

কামরূপে সোহাগ তোলার 

অনুষ্ঠান-বিধি :.*১ ৮৮৭১ 

চকু”লি ভার, তেলর ভার, 
তেলর কাপড় """ ১১ ৭২ 

বর-কন্ঠার স্বানান্তে আগজুই 
দিয়া ও মূরত চাউল দিয়া ৭৩ 

বর-কন্ার বেশ-ভূষা পরিধানের 
স্থান নি হু এ 

বিবাহ-স্থান ১১. ৭৪ 

অলমীয়া বর-কন্ার শু-ৃষ্টি ও 
বৈদিক ক্রিয়াদি 
মুখচন্দিক। ভাঙ্গা 

ভ্ভীম্ অধ্যাঞ্জ 

বিবাহ-গীতি ও বিবাহের 

বাজনা 

উজনী ও নামনী আসামের 

মহিলাদের বিবাহ-গীতি প্রসঙ্গ 

“ ৭৬-৮৩ 

নামতী আই ও আয়তী ... ৭৭ 

মোড়ানাম ও খিচাগীত *.* এ 

নিমন্ত্রিত নামতি আইদের 

গৃহে গমন 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

বিবাহের উৎসব উপলক্ষে বাজন ৭৮ 

ঢোল, খোল ও মৃদঙ্গের বোল ৭৯ 

চত্ডর্থ অন্যান 

কামরগীয় প্রাচীন বিয়ার 

গীত ... ৮৩-৯৭ 

স্প্ুগুহম অগ্রযাল্স 

উজনী অঞ্চলের বিয়ানাম *.. 

৯৮-১০৭ 

হুড আন্থ্যাজ 

৭৫ | আসামে বিধবা বিবাহ ... 
১০৮-১১৪ 

সু অন্যান্ 

আঙসামে অসবর্ণ বিবাহ '* 

১১৫-১৩৬ 

 স্মৃতিশাস্ত্রের বিধি-বিধান ... ১১৫ 
৭৬ অন্ুুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ ১১৬ 

সেকালে বৈবাহিক আদান- 

প্রদান ৩ এ 
ৰ বল্পাল সেনে অযথা দোষারোপ ১১৭ 

প্র । [তন বর্ণের অসমীয়া হিন্দুর 
কামরূপ জনপদে বিয়ের বাজনা ৭৮ | অসবর্ণ বিবাহ নাই ১২০ 



[ ৪ ] 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

ব্রাহ্মণ ও বৈগ্চ মধ্যে বিবাহের 

আদান-প্রদান 
পর-আসামে কায়স্থ-কন্তার 

অভাবে তথাকথিত কায়স্থের 

কলিতা-কন্ঠার পাণিগ্রহণ :.. ১২২ 

প্রকৃত কায়স্থ ও সম্পন্ন কলিতার 

সামাজিক রীতি 
অসমীয়৷ জাতি বিশেষের প্রথা ১২৪ 

মটক ও মতেক ১২৫ 

মটক কলিতা,ব্রাহ্গণ*আহোম ১২৫ 

অনিরুদ্ধ দেব ও তাহার 

১২৩ 

১২৩ 

বংশের কথা **, ১২৬ 

ডোম ত্রাহ্গণের ডোমকচ্গার 

পাণিগ্রহণ ১২৭ 

শরণীয়! সরুকোচ ও কোচজাতির 

মধো অসবর্ণ বিবাহ ১২৮ 

কামরূপ ও গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 

ক্ষেণ জাতির অস্তিত্ব লোপ ১২৯ 

আসামের ক্ষেণ জাতীয় লোকেরা 

কলিতা নামে পরিচিত' 

হইয়াছেন 

অনিরুদ্ধদেবের পরিচয় ; তদীয় 

বংশধরের উপর অবথা 

অপবাদ 

১৩৩ 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

মায়ামরা গোসাঞ্ীদিগের 

বিবাহ-প্রসঙ্গ ১৩২ 

মটকের মহস্ত ১০১৩৩ 

রাঙ্গামাটীর দাসবংশ তথা 
গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী বংশ ১৩৪ 

হম জশ্যান্স 

মেছপাড়া স্টেটের ভূম্য ধিকারী 
বংশ +৯৪ 2 ১৩৫ 

শ্রীহটে অসবর্ণ বিবাহ 

| ১৩৭-১৪১ 

বৈদ্ধজাতি ও তাহাদের সামাজিক 

আচার ১৩৭ 

বৈদ্য ও কায়স্থ অভিন্ন জাতি *** এ 

প্রীহট্রের সাহু জাতি ১৩৮ 

 রাজবল্লতের বেশ্ঠাচার গ্রহণ ১৩৯ 

৷ বৈদ্য ও কায়স্থ কোন্ জাতি? 

শপ ৩ স্পপ্থিস 

কারস্থ ক্ষত্রিয় না 9 

জাতি? | 

বৈদ্য জাতির কুলমর্ধ্যা্দা ... ১৪১ 

সাহু জাতির বাস ও সাহা 

বণিকের সাছ-কন্তা গ্রহণ ... ১৪২ 



[ ৫ ] 

বিষয় পত্রাঙ্গ | বিষয় পত্রাঙ্ক 

বম অশ্াম্স তথাকথিত ব্রাহ্ম বিবাহে 

শ্রীহটের সাল সম্প্রদায় ... | জাতিন্রষ্টতা ঘটে *** ১৫৩ 
১৪২-৬৪ | দক্ষিণ ভাগ সমাজ, দত্ত বংশের 

লেখকের ইচ্ছা **:১৪৩ ( বিবরণ ও এঁ সমাজে নবশাখ 

সাহা বণিক সংশ্লিষ্ট ঘটনা ১৪৩ | বংশ ০০১৫৪ 

লেখকের মন্তব্য .-*.. ১৪৪ | কুশিয়ারী নামান্তর রাঢ় জাতি ১৫৫ 

যুদলমান অধীনে গ্হট্রে | সাহু জাতীয়া বিধবাদের 
দেওয়ান আনন্দনারায়ণ '**. ১৪৪ ৷ খাছ্য-দ্রব্য "-" ২০ ১৫৬ 

দেওয়ানের পদ্মিনী-কন্তা গ্রহণ ১৪৫ | সাছদের ব্রাহ্মণরা পাশ্চাত্য 

আনন্দনারায়ণের বংশধরগণ -." শ্রী বৈদিক ২২ ০০১৫৭ 

স্ুবিদ্নারয়ণের পতন ও সাহু আনন্দনারায়ণের জাতিত্ব ; 

সমাজ গঠন ২ "১৪৬ | বৈদ্যগণ, কায়স্থ মূলজ একতর 

লা বৈছামুল সাহু নহেন *** ১৪৭ । সাছ জাতির তথ্যান্ুসন্ধান -.. এ 

কানুরাম দেব ও মহাত্মা ৷ জীহট্টের সাহ1! জাতি ও তাহাদের 

শান্তিরাম ঠাকুর -.. *** ১৪৮ ূ সমাজ ৮ ২ ১৫৯ 

তিন বংশের সাছর্দিগের কায়স্থ- | সাহা বণিক ও শু'ড়ী প্রসঙ্গ--. ১৬ 

কন্যা অপরিহার্ধ্য ১ ১৪৯ | সোম সুরার সংশ্ব হেতু 
অষ্টপতি, ভ্াহউ সমাজ, দক্ষিণ- শু'ড়ী নামের উৎপত্তি *** ১৬২ 

ভাগ সমাজ ও উজান সমাজ ১৫১ 

অষ্টপতির বংশে কয়েকজন 

স্বনামধন্য ব্যক্তি ২০১৫২ 

বিপিনচন্দ্র দাস ও ব্রাহ্মণ-কন্া। ১৮৭২ খুষ্টান্ের ও আইন | 
| 

রমাবাঈ ১০" ১৫৩ | ১৬৫-১৭২ 

ৰ ৰ 
সাহু মাত্রেরই পৃর্ববপুকুষ, কায়স্থ 1 সম্প্রদায় ০০১৫৮ 

! 

ূ 

্ম্পহ্ম জগ্যযাক্স 



সত মি 2 

রে 

বিষয় 

এনকাদ্ষম্ণ আশ্যাক্স 

প্রাচীন কামরূপের বিবিধ 
সামাজিক প্রসঙ্গ ::* ১৭৩-৮৭ | 

প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা -** ১ 

কামরূপী ও বাঙ্গালী সমশ্রেণীর 

মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন 

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের 

বিস্তৃতি এঁ 

কামরূপ ও গৌড়রাজ্য ... ১৭৫: 

দিনাজপুর প্রসঙ্গ ১৭৬ 

কামরূপ আদিতে কিরাত দেশ 

ও তথায় দ্বিজাতির বাস ".. ১৭৭ 

কামরূপ মণ্ডলে সামাজিক বিবিধ 

পরিবর্তন সম্বন্ধে মন্তব্য 

পাল রাজগণের হিন্দুধর্ে 

আদ্ধা 

প্রাচীন ও আধুনিক কামরূপে 
গোঁড়ীয় সভ্যতা 

বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাম] সহ 

মেধিলাদি ভাষার সম্বন্ধ *. 

কোচও রাজবংশী মঙ্গল- 

গন্ধী কান্ধোজ ও 

সৈন্ঠ-সেনানীর বংশ 
নহে 

১৭৯ 

১৮২ 

৭৩ , 

১৭৪; 

* ১৭৮ ' 

১৮৩ । 

] 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

1 মৈ খিল ব্রাহ্মণ ও মৈথিল ভাষার 

। প্রভাব ** ১৮৫ 

। কামরূপ মগুলে ধর্ম, আচার 

আদি বৈচিত্র্যময় হইবার কারণ 

ৃ ও অসমীয়া ভাষা ১৮৬ 

দ্বাদ্তস্ণ জশ্যাজ্ 

 গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলে 
প্রচলিত বিবাহ 

পদ্ধতি *** ১৮৬৩১৭ 
ৃ গোয়ালপাড়া জেলায় স্মৃতির 

ব্যবস্থা ১৮৪ 
গঙ্গাজল ও দ্বাদশ ভাস্কর ... ১৮৮ 

: নব্যস্থৃতি এ 

' স্বৃতি নিবন্ধ তেদের কারণ ১০৯ 

দেশাচারও বেদের মত 

 প্রতিপাল্য এ 
শিষ্টাচার সর্বত্রই স্বৃতিমূলক ... এ 
সমস্ত মানশীয় হিন্দুশান্ত্রের স্থান 

ও সম্মান ১৯৩ 

' গোয়ালাপাড়া অঞ্চলের 
। যন্তরবেবদীয় ব্রাহ্মণ-প্রসঙ্গ .... ১৯১ 

' পারস্কর গৃহস্থত্র ১৯৭ 
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বিষয় পত্রাঙ্ক | বিষয় পত্রাঙ্ক 

পশুপতি পণ্ডিতের দশকর্খব কলাই ভাঙ্গা, চড়াপানি তোলা, 

পদ্ধতি এ এ&ঁ | পাছলা কাটা ও সোহাগ 

কোচবিহারে সর্বাপেক্ষা ভাত খাওয়া *** ১2 ২০২ 

প্রাচীন স্থতিনিবন্ধ ও পাশ্চাত্য যোড়শ মাতৃকা পুজা, বন্থুধারা 

ব্রাহ্মণসমাজ ... .*১ ১৯৩ | দান ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধা **, ২০৩ 

গন্ধতৈল ও গাত্রহরিদ্রা ... ২০৫ 

সোহাগ তোলা) সধবাদের 

কোচবিহারে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ 

ও কায়স্থ জাতির সমাজ ১৯৪ 

ৰ 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কায়স্থের 1 সোহাগ ভাত খাওয়া "*. ্ 

ধাপস্থানা ২ ১৮১৯৫ ূ পশ্চিম বাঙ্গালার মঙ্গল স্ত্র-.. ২০৬ 

1 বরসাজ ও বরের কন্ঠাবাড়ী 
জলোদতম্ণ জব্যাজ | যাত্রা... ২.৮ ২৪৭ 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে কন্ঠাজুরা 1 1020016 3188 
ও কোন্ঠী দেখা **১৯৫  কাহাকে বলে? "২০৮ 

কামরূপে কোষ্ঠী-দেখা ও ঘর- ৰ চ্ডর্ম্প অশ্রগন্জ 
বরচাওয়া "' "২ ১৯৬ ক্ষণ, কোচ ও রাজবংশী 
চিড়া খোলা দেওয়া ***. ১৯৭ | রাজবংশী ও ক্ষেণের, ব্রাহ্মণ, 
গন্ধটতল করা ** ১৯৮ | কায়স্তের প্রথার অনুকরণ ... ২১০ 
গাত্রে হবিদ্রা ও গন্ধতৈল ৷ রাজবংশী জাতি, কোচ রাজ- 
মাখিরা সান... ৮. এ! বংশের দায়াদ ... ** এ 
অধিবাস "২ ০১৯৯ | বিশ্বসিংহের বংশধরগণ ক্ষপ্রিয় ২১২ 
আঁধবাসের ভার .* এ ূ বিশ্বসিংহের কুলাচার ও তাহার 
অধিবাসের অর্থ ক ২৪০ ৃ অভ্তিম আদেশ ... *** প্ৰ 

কোচবিহার এবং উত্তর, দক্ষিণ : ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর জাতি, 
ও পশ্চিম বঙ্গে অধিবাস *** ২*২ 1 বিচারের আবশ্তকতা নাই ... ১১৪ 



| ৮ | 

বিষয় পত্রান্ক 

রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ত 

অনুমানের ভিত্তি ২১৫ 

রাজবংশীদিগের ত্রিয়ত্ব প্রমাণের 
একমাত্র পথ -** 
ক্ষেণ জাতি ** 

মেছপাড়ার জমিদার ও সিদলির 

ভূঞা বংশ 

গঞ৪্ণ প্যান 

হস্তোদক দান **.* ২১৯-২২৬ 
০ম্বাডস্ণ জম্যাজজ 

মাড়োয়ার তল *** 
-শু্ণ অন্যান 

২১৫ 

২৯৮ 

-২৬ 

২১৬ | 

বিষয় পত্রান্ক 

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ্সমাজে হান্যকর 

ব্যবস্থা ঞঁ 

বরাচ্চন। বিষয়ে পশুপতির 

ব্যবস্থা প্রদানের উদ্দেশ্ত *.. ২৪২ 

। গৌরবচন পাঠ, কন্ঠ! আনয়ন 
র ও কন্যার সপ্ত প্রদক্ষিণ এ 

। শুভ দৃষ্টি ২৪৩ 

| আধ্যসমাজে জৈন এবং বৌদ্ধ 

৷ সম্প্রদায়ের প্রভাব ২৪৪ 
| 
| 

ৰ 

উ্ন্মন্রিথস্ণ গ্যাস 

সিন্দুর দানের প্রথা ২৩০-৩৫। কন্তা। সম্প্রলান... ২৪৬-২৫২ 
অম্টালমণ জধ্যান্স 

বরের অর্চনা এবং বরণ ".. 

গৃহাস্থত্রোক্ত বরাচ্চনার ব্যবস্থা- 

গুলির বিভাগ -** 

গোবধ নিবারণ এবং পারস্করের 

আদেশ 

২৩৫ 

২৩৭ 

২৩৭ 

গৌর বা গৌড় বচনের স্ষষ্টি ২৪০ 

গে গেঁগেৌঃ বলার এবং 

খড়গ হস্তে দাড়াইবার 
"২৪১ 

পরিবর্তে নাপিতের ছড়া 

কাটানোর প্রথা 

| প্রাচীনকালে সম্প্রনান একটা 

| শিষ্টাচার বলিয়া] গণ্য হইত ২৪৬ 

ৃ পিতা, বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব 

| দ্বান করিতে পারেন না '". ২৪৭ 

| ব্রাহ্মণেতর জাতির সম্প্রদানই 

৷ বিবাহ বর 

র কন্যা সম্প্রধানকালে নর- 

। কণ্তা এবং কগ্ঠাদদাতার ২৪৮ 

ৃ উপবেশন বিধি 

| পারস্কর গৃহস্থত্রে “কপ্ত। 
। সম্প্রদান” নাই "-" ২৫৩ 
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বিষয় পত্রাঙ্ক 

কন্ঠাদান, যৌতকদান ও 

নিমন্ত্রিগণের ভোজন ... ২৫১ 

পশ্চিম বাঙ্গালার শূদ্রদের 

বিবাহে এক সম্প্রদানেই বিবাহ 

কন্ম সমাপ্ত *** 

বিবাহ রাত্রে খড়ের আগুনে খে 

এ 

পোড়ান 
২৫১ 

পূরবব ও উত্তর বাঙ্গালায় ভদ্র- 

কায়স্থগণের মধ্যে এখনও 

দ্বিজজাচার আছে নূহ 

শ্রিম্প জধ্যান্ 

'** ২৫৩-২৫৫ 

এক্কব্রিহস্ণ অগ্র্যান্ম 

বধুবরের হস্তলেপ ২৫৬-৬০ | 

পঞ্চানন ও পশুপতির পদ্ধতিতে 

হস্তলেপ-কাধ্যের সময় ভেদ. 

দশকন্ম পদ্ধতিতে হস্তলেপ 

স্ধদ্ধে উপদেশ 

ভবদেবের পদ্ধতিতে হস্তলেপের 

দ্রব্য রা 

পশুগতির পদ্ধতিতে হস্তলেপের 

দ্রব্য 

্রস্থিবন্ধন বা গাইটছড়া বাধা 

কামরূপ অঞ্চলে লগন গাঠি ২৫৯ 

* ২৫৬ 

এ 

২৫৮ 

২৫৭ | 

1 
২৫৮ 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

ল্বাক্রিহস্প ভগ্ঞ্যান্ 

ৰ কুশত্তিক৷ এবং লাজ- 

৷ হোম ২৬১-২৭৩ 

ৰ কুশগ্ডিক। বা কুশকগ্ডিকা 
এবং 

' পাণিগ্রহণ *** রর 

' যজুর্বেব্ধীয় লাজহোম ও 

২৬২ | তাহার বিধি 

ূ আল্লোিহস্প জন্যাক্স 

ৰ সপ্তপদী গমন -"" ২৭১৭৩ 

সামবেদীয় সপ্তপদী গমনের 

| 
২৭২ : ব্যবস্থা 

চক্ুভিহস্ণ অধ্ঞ্যাক্স 

' মিন্রাভিষেক *** ২৭৪-২৮০ 
ৃ 

রি 

. পারস্কর গৃহ্যন্থতরে মিত্রপ্রথার 
| 

| উল্লেখ 
২৭৪ 

ৰ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচালত 

মিত্রাচার 
২৭৫ 

| স্পশগত্বিহস্প জ্যাক 

| চতুর্থীকর্ম, চত
ুর্থীহোম""" 

২৮০ 

ৰ পঞ্চাননের পদ্ধতিতে চতুর্থ 

| হোম 

' চরুহোম 

২৮১ 

২৮২ 
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বিষয় পত্রাঙ্ধ ! বিষয় পত্রাস্ক 
বর-কন্ঠার সহবাসের আদেশ. : পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের 
প্রদান হট রি ২৮৪ ূ ভদ্রসমাজে' বর ও বরধাত্র 

বর-কণ্ঠার সহবাস দ্বারা প্রকৃত. ; ভোজন 
পক্ষে বিবাহ সিদ্ধ হয়... ২৮৫ | বাসর ঘর ০০০ 
বেহার প্রদেশে নিম্ন-শ্রেণীর ] | বাসি বিবাহ *** ৩০৩ 
হিন্দুর সহবাস না হইলে 

| ৮৬ কাল রাত্রি ০০০৮০০৩০৫ 

অষ্টান্বিংসশ অপ্রযান্স 

 ফুলশব্যা *** ৩০৭-৩১৪ 

বাঙ্্য-বিবাহ বাতিল 

অরজস্ক] বাপিকার বিবাহের 

আদেশ ৮০ ০, ২৮৯ । 

, কোচ, মেচ ও রাজবংশী :.' ৩*৭ 

। বঙ্গদেশে বাসরশব্যা ও ফুল- 

মডত়ন্িহস্প জন্যাক্স : শধ্যার পরিণাম * ৩০৮-১৪ 
| 54 ্ 

বিবাহ-সংস্কারের সিদ্ধতা বা | রে অন্যান 

তাধ্যান্বের পাকা পাকির | 485 পা রা . রি 

রর 85... 2 দ্র অগ্টমাঙ্গল্য 'ও পথ ফরাণ 

যে শে | ০১৭ 

বিবাহিত] কন্ঠার ভাধ্যাত্ব । খাওয়া না 

সিক্ব হওন .*১ .... ২৯২ ভ্রিহস্প শ্রযাজ 

বিবাহিতা বালার গোত্রান্তর কামস্ততি :** ৩১৮-৩২১ 

প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল ***. ২৯৪ ' ঞকভিহম্ণ জন্র্যান্স 

| | সংক্ষার 2 ৩২২৯-১৩৩ 

নও ভিহস্পণ জপ্প্যা্ম : বিবাহের পূর্বের রজঃ দর্শন হইলে 

ধপ চাউল ... ১৩০০ : প্রাচীন শান্ত্রীর ব্যবস্থা *** ৩২৩ 

আংটী খেলা ....:.৩০১! তান্ত্রিক সংস্কার মধ্যে বিব্পহ- 

বর ভোজন ... ..; প্র: সংস্কার ২০৩২৫ 



১১] 

বিষয় 

দলাভ্িহস্ণ ব্যাজ 

যবন জ্যোতিষ অথবা ফলিত- 

নিরুপণ এবং রাত্রিতে বিবাহের 

অবশ্যকর্তব্যতা 

নান। বিদেশী ও অসভ্যতর 

জ'তির শানীত কুসংস্কারের 

প্রভাবে আমাদের অবস্থা 

কিরূপ দীাড়াইয়াছে 

'ঘবন জ্যোতিষ" অথবা ফলিত 

জ্যোতিষ ৩৩৬ 

জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর পাতড়া 
পঠন 
৬পাপুদেব শাস্ত্রী ও ৬নুধাকর 
ছুবে বলিতেন--কলিত জ্যোতিষ 

শাস্ত্রের ব্যবসায়ীরা “প্রচ্ছন্ন 

৩৩৭ 

যি এ 
ফলিত-জ্যোতিষের আদিম 
জন্মভমি ৩৩৮ 

পত্রাঙ্ক ৰ 

 বরাহমিহির ভারতখণ্ডে ফলিত 

: জ্যোতিষের আদি প্রচারক ... 

. লগ্, কালবেল], জাতকের 

জ্যোতিষ শাস্বান্্সারে বিবাহে ৃ বাশি, রর এবংববাহের 

 ঘোটকাদি বিচার 

বর-কগ্তার রাশি, গণ এবং । রাশিগুলির নাম যাবনিক শব্ধ 
যোটকাদির বিচার ; বিবাহের হইতে অনুবাদিত 

উপযুক্ত মাস, বার এবং লগ্লাি ' লক্ষণ দ্বারাই ফলিত জ্যোতিবের 

৩৩৪-৩৫৪ 

ছন্দোময়ী শ্লোক **. 

বিষয় পত্রাঙ্ক 

এ 

৬৩৪৯ 

৩৪০ 

যাবনিক জন্ম নিগিত হইয়াছে ৩৪১ 

প্রচলিত পঞ্রিকাগুলির 

৩৪২ 

বৈদিক গ্রন্থে ও রামায়ণ, 

মহাভারতে বারের উল্লেখ *** শর 

দিবাভাগে বিবাহ ৩৪৩ 

লেখকের মন্তব্য *** ৩৪৪ 

স্িতশা ০ পাশ ০ 

নুপ্রাচীনকালে বিনাহের লগ্ন 

' বিচার এবং দ্িবাভাগে বিবাহ ৩৪৫ 

রামায়ণ চিন 

' কালদোষের বিভীষিকার সৃষ্টি ৩৪৯ 

। পঞ্জকায় 

! স্থান এবং গৌড় মগডলে 

. পাঠান রাঞজ-শক্তির গ্রভাব 

উদ্বাহতব্বের 

রাঃ 
[ 

কবি কৃর্তিবাসের কলিত 

ব্যবস্থ। ৩%১ 



[১২] 

বিষয় পত্রান্ক । বিষয় পত্রাঙ্ক 

দায়ে পড়িয়াই ইচ্ছামত ব্যবস্থা ৩৫৩ | স্চক নামাবলী -.. ২৫৫-৬ 

জল্লোভ্রিহস্প অপ্যান্স | আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ- 
অসমীয়া হিন্দুদিগের সন্বন্ধ- | পদ্ধতির স্মচিপত্র ৩৬১৩-৭৩ 

বিশেষ ভ্রম সংশোধন 

পৃষ্ঠা অশুদ্ধ শুদ্ধ | পৃষ্ঠা অস্ত শুদ্ধ 

২২ টুপি তুপি । ১৮৪ আগেমদ *** অগমদ 

২২ বরেবুঘা *-- বরশুয়া [১৯৩ কমতাপুর *** কামতাপুর 
৩৬ ডামলি ভার ডাবলি ভার | ১৯৮ নয় আট ... আট নয় 
৪৭ হোমাগ্নি ক্রিয়া হোমক্রিয়া | ২০৩ বড় - বর 

৬১ গোপিনীদ্বিগের গোপীদ্িগের | ২৮৬ বিরোধ নিরোধ 

৬২ প্রধূমিত *** প্রশমিত ২৯১ যো যোনি 

১৪৯ চারিজনে চারিজনের | ২৯৫ ভবস্তং ভবস্তং 

১৫১ দুর্গ ভুনা ২৯৫ অভিবাদায় অভিবাদয়ে 

১৬২ বৈশ্ঠখন্দ বণিক্ বৈশ্তুখণ্ড সাহা) ২৯৬ গরুর -** গকুড় 

১৬৩ শঙ্ডি বণিক যগ্ডিখগুবণিকূ! ৩০৫ মৌ্কার ... মৌজাদার 

১৭৩ দক্ষিণ প্রান্ত --. মধ্য-ভাগ ৩১১ বহুবাসেশ *** সহবাসের 

১৭৬ কে; সি, আই) সি, আই, ঈ | ৩১৪ তম্মাধ “ তস্মাদ 

১৮১ স্ুররাজ বংশ শৃররাজ বংশ | ৩১৫ শ্রীআচার ..* স্ত্রীআচার 
ঠক এপার দার ৩১৬ 91717 * ৪110 

এ খোজা ... মোজা 
১৯৩ কমজপুৰ কামতাপুর ) প উল... টদএথ] 







অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

শখ আন্যান্ম 

স্তি-পত্বীর সম্বন্ধ জীবন-মরণের, ইহ-পরকালের- হিন্দুর ইহাই 
ধারণা_ইহাই সংস্কার। হিন্দুর ভার্য্যা ধর্মপত্বী, অর্দাঙ্গী বলিয়া 

হিন্দুর সংস্কার ও _ আখ্যাতা। বিবাহকালে ধর্ম সাক্ষী করিয়া 
চিরন্তন প্রথা পতি-পত্বী অচ্ছেছ্য উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। 

বর্তমানে প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মতে শুভদিনে, শুভলগ্নে বিবাহ দেওয়া 

একাস্ত কর্তব্য । ফলিত জ্যোতিষশান্ত্রে ভাত্র, আশ্বিন, কান্তিক, পৌষ, 
চৈত্র এবং জন্ম-মাস বিবাহের নিষিদ্ধ মাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

মন্থ, যাজ্জবন্ধ্য প্রমুখ স্থতিশান্ত্রকারের] “ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ধ, প্রাজা- 

পত্য, আসর, গান্ধর্ব, রাক্ষদ ও পৈশাচ” এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা 

প্রাচীন বিবাহ- বলিয়াছেন। গৌতম কেবল ব্রাঙ্গ, দৈব, 
পদ্ধতি প্রাজাপত্য ও আর্ধ বিবাহ বৈধ বলিয়াছেন । 

উচ্চ শ্রেণীর অসমীয়! হিন্দুরাও এই চতুর্বধ বিবাহকে ধরম বিয়া” 

বলিয়া থাকেন। আধ্য-জাতির মধো স্বয়ংবর-বিবাহের বহুল প্রচলন 

দৃষ্ট হইলেও মন্ুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত অষ্ট প্রকার বিবাহ- 

প্রণালীর মধ্যে স্বয়ংবর বিবাহের কোন উল্লেখ নাই। এই বিবাহ 
গান্বর্ব বিবাহের নিকট জ্ঞাতি। ন্বয়ংবর-বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয় 

রাজকুলে প্রচলিত ছিল। 



২ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

এক্ষণে এই অষ্ট প্রকার বিবাহের কথা বলা যাউক । বেদ বিদ্যায় 
স্থপপ্ডিত এবং সচ্চরিত্র বরকে সসম্মানে আহ্বানপূর্বক তদীয় করে 

মনু কথিত অষ্ট সালক্কৃতা কন্যার যথাবিধি সম্প্রদ্দানের নাম 

প্রকার বিবাহ ্রাহ্ম বিবাহ । যদি যজমান, বৈদিক যজ্ঞকর্ে 

নিযুক্ত খত্বিকের (পুরোহিতের) করে নিজ কন্তাকে বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা 

সুসজ্জিত! করিয়া সম্প্রদান করেন, সেই প্রথাকে দৈব বিবাহ বলে। 
কন্তাপক্ষ, বরপক্ষের নিকট হইতে ধর্মতঃ এক জোড়া বা ছুই জোড়! 
গরু (গাই-বলদ) লইয়। বিধিমতে কন্যাদান করিলে তাহাকে 
আর্ধ বিবাহ বলে। “তোমরা উভয়ে (বর এবং কন্ঠা। একত্র ধশ্বীচরণ 

কর”; কন্তার অভিভাবক এইরূপ উপদেশ দিয়া যদ্দি বরকে 

বীতিমত অর্চনা করির। কন্তাদান করেন, তাহাকে প্রাজাপতা বলে। 

কন্তার আত্মীয়-স্বন বরপক্ষ হইতে ধন গ্রহণ করিয়া কন্ঠাদান করিলে 
তাহাকে আন্মর বিবাহ বলে। বর-কন্তা স্বাধীন ইচ্ছাহ্ুসারে পরস্পর 
অন্থুরক্ত হইয়া! পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইলে তাহাকে গান্বর্ব বিবাহ 
বলে। কন্তার অভিভাবকদ্দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়। রোরগ্মানা 
কন্তাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করার নাম 

রাক্ষ বিবাহ। ছল দ্বারা ভুলাইয়৷ অথবা মত্ত কিংবা নিত্রিতা কোন 
কন্যাকে লইয়া গিয়া বিবাহ করাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। 

মনুর সময়ে শৃদ্রের সভাতা অতি নিম়্-স্তরের ছিল বলিয়া তিনি 

শৃদ্রের গন্য কোন প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা দেন নাই [মন্গ ১*ম 

গরুড় পুরাণকার কথিত অধ্যায় ১২৬ শ্লোক]। কাজেই গরুড় পুরাণে 

শৃদ্রের বিবাহ-সংগ্কার [পূর্ব খণ্ড ৯৬ অধ্যায় ২১ শ্লোক] তাহার 

পক্ষে একমাত্র গহিত পৈশাচ বিবাহ বিহিত হইয়াছে। গঞ্ুড় 
পুরাণে এ প্লোকটী যাজ্ঞবস্ক্য বচন বলিয়! উদ্ধত হইয়াছে, কিন্ত আসল 
যাজ্ঞবন্ধ্য স্বৃতিতে ইহা নাই। 



আসাম প্রসঙ্গ ৩ 

দ্বাপর যুগের পরি শিষ্টাংশে শ্রীরুষ্ণ কক্সিণীকে এবং অজ্জুন স্ুভদ্রাকে 

-বাক্ষণ বিধানে বিবাহ করিয়াছিলেন । পৈশাঁচ বিবাহের বিশেষ গ্লানি 

রাক্ষম ও পৈশাচবিবাহ শাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান ইংরেজ 

এবং পরাশরের বিধান শাসনে রাক্ষন বিবাহ (36৫. 366]. 7 0._ 
.0৫0061017) এবং পৈশাচ বিবাহ (56০. 376 [. 1১ ০.-1২719:) 

অতি গুরুতর দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে । পরাশর 

সংহিতার মতে কয়েকটা কারণে স্ত্রীলোকদিগের পত্ান্তর গ্রহণের 
ব্যবস্থা আছে। কিন্তু অসমীয়া ত্রাঙ্গণ ও দৈবজ্ঞ-ব্রা্গণ (গণক) 

জাতীয় লোকের! এই ব্যবস্থা মান্ত করিয়া চলেন নাই । সেখানকার 

'কায়স্থ (১) কলিতা, কেওট, নট আদি জাতীয় অধিকাংশ লোকেরা 

-অগ্যাবর্ধি পরাশরের এই বিধান, অনুযায়ী কাধ্য করিয়া থাকেন । 

নিম্-আসাম ব্যতীত মধ্া-আসীম ও উপর-আপামে হিন্দুগণের 

মধো ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ পর্যান্ত আস্থর বিবাহের প্রচলন দেখা যায় নাই। 
আসামে আন্ত, গান্ধবর্ব মধা-আসাম ও উপর-আসামের যে সকল 

ও পেশা বিবাহ গ্রামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাঙ্গণ ও প্ররুত কায়স্থের 

বাস নাই, তাহাদের অনুকরণে তত্রস্থ অন্যান্য জাতির মধ্যে আজিও 

কোন সমাজ গঠিত হয় নাই । তত্ত্রত্য কোন কোন তথাকথিত কায়স্থ, 

সাধারণ (0:01705) কলিত1, কেওট, কোচ, হিন্দু ছুটিয়া, নদীয়াল 

(ডোম) ও সত জাতীগ্ন লোকের আজিও গান্ধর্ব অথব| পৈশাচ 

বিবাহ হইয়া থাকে। এ ছুই অঞ্চলে তাহাদিগকে “আবিয়ে' বল। 
হয়। কোন সত্তরের গোসাঞ্ী প্রভুর কৃপা হইলে আবিয়ে থাক। 
লোকের! তাহাকে গুরু অর্থদণ্ড দিয়! এবং প্রায়শ্চিত্ত করিয়া “খেলের” 

(সমাজ বিশেষের) লোকদিগকে খাওয়াইলে শিষ্য-সমীজতুক্ত হইয়া! “পান- 
(১) কায়স্থ__আসামে গ্রকৃত কায়স্থ কাহারা, তৎমন্বন্ধে মতপ্রনীত “আসাম প্রসঙ্গ” 

“দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম সংস্করণ) ষষ্ঠ অধা।য় ভ্রষ্টব্য। 



৪ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 

তামোল' খাইতে পারে। কিন্তু নিম্আসামের কোন সাধারণ কলিতা 
কেওট কিংবা কোচ জাতীয় ব্যক্তির এই ছুই প্রথার মধ্যে কোন, 

একটীতে বিবাহ হইলে চিরদিনের জন্য জাতিচ্যুত হয়। 

হিন্দুনমাজে বেদ ব! শ্রুতির স্থান প্রথম । মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, 

উপনিষদ এবং কল্প, গৃহা ও ধর্শস্থত্র ইহারা সকলেই বেদ নামে, 

সমাজের কল্যাণ সাধনে খ্যাত। বেদের পর স্বতি এবং তনিঙ্ে 

খবিদের ব্যবস্থা পুরাণ এবং তন্ত্রের স্থান। ব্যাসদেব-কৃত 
মহাভারতকে প্রাচীনের! "শ্বৃতি" বলিয়। গিয়াছেন। যে আঠার খানি 

মহাপুরাণ, আঠার খানি উপপূরাণ এবং অষ্টোত্তর শত বা তাহার'5 
অধিক সংখ্যক তন্ত্র আছে, তাহারা সকলেই হিন্দুর নিকট; 

প্রামাণ্য । বেদজ্ঞ মৃহযিগণ সমাজের কল্যাণার্থ নিজ নিজ দেশকাল' 

এবং পাত্রের উপযোগী স্থৃতি-সংহিতা সংকলন করিয়াছেন । মনু” 

অত্রি, বিষণ, হারীত, যাজ্ঞবন্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপত্তম্ব, সংবর্ত 

কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, 

শাতাতপ এবং বশিষ্ট _এই কুড়িজন স্থতি বা সংহিতাকার খষিই 

প্রধানতঃ ধশ্মশান্্কার' নামে খ্যাত। খধষিদের মতের ভিন্নতা' 

হইলে সেই আপাতঃ প্রতীয়মান ভিন্ন ভিন্ন মতের একবাক্যতা! ব! 
09701019007. কর! যদি অসম্ভব হয়, তবে বেদের আজ্ঞাই শিরোধাধ্য ? 

বঙ্গীয় হিন্দুপমাজ অনেক বিষয়ে নবদ্বীপের স্মার্ত রঘুনন্দন 

ভট্টাচার্যের. বিবাহ বিষয়ক বিধি-ব্যবস্থ/। মানিয়া চলেন ॥ 

বিবাহের প্রচলিত কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলায় 

বিধিব্যবস্থা মহামহোপাধ্যায় পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশের ও. 
দামোদর মিশরের ব্যবস্থামত হিন্দুদিগের বিবাহ হয়। এই তিন 

অঞ্চলে বিবাহ্-বিষয়ে পারস্কর গৃশ্ৃস্থত্র ও পশুপতি পণ্ডিত সংকলিত 

পদ্ধতি প্রচলিত। বাঙ্গাল! দেশের পার্্স্থ আধুনিক গোয়ালপাড়া জেলার 



অসমীয়া! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৫ 

গৌরিপুর অঞ্চলেও রঘুনদ্বনের ব্যবস্থার প্রচলন নাই। ৬কামাখ্যার 
পাগডাগণ হুলায়ুধের অগ্রজ পশুপতির বিধাঁন অনুযায়ী বিবাহ করিয়! 

থাকেন। মধ্য-আপামের দরঙ্গ জেলায় সাধারণতঃ পীতাম্বর দিদ্ধাস্ত 

বাগীশের বিধান-মতে এবং কাহারও কাহারও রঘুনন্দন ও পীতাম্বর 

উভয়ের মাঝামাঝি মিশ্রিত ব্যবস্থা-মতে বিবাহ হইস্জা থাকে। নগাও, 

শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় নি্ন-শ্রেণীর মধ্যে বহুকাল হইতে 

“হাড়শুচি বিয়া” নামক ষে হাঁস্যোন্দীপক বিবাহ প্রচলিত আছে, 

তাহ! হিন্দুশাস্ত্রবিরুদ্ধ। অসমীয়া হিন্দুগণ আবশ্যক হইলে সত্রাধিকারী 
গৌসাই ও দৈবজ্ঞ ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের নিকট হইতে বিবাহের বিধি লইয়! 

ত্রনুযাঁয়ী কার্য করিয়া থাকেন। ইংরাজী ১৮৭৫ অবে শ্রীহট্ট ও 

কাছাড় জনপদ বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! আসামভুক্ত হইয়াছে। 

শ্রীহট অঞ্চল উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব ও পশ্চিম এই চারিটী বিভাগে বিভক্ত । 

উত্তর ও পুর্ব শ্রীহট্ট অঞ্চলের হিন্দুরা শুলপাণি ও বাচম্পতি মিশ্রের 
প্রাচীন বিধান-মতে বিবাহের ক্রিয়া-কলাপ সম্পী্দন করিয়৷ থাকেন। 

যখন হেড়ম্বরাজ তাত্রধবজ মাইবং ছাড়িস্া! কাছাড়ের সমতল ভূমিতে 

আগমন করেন, এ রাজো তখন সর্বপ্রথম বাঙ্গালীর উপনিবেশ (২) 

হয়। কাছাড় অঞ্চলের হিন্দুর! ইহাদ্দেরই মতাবলম্বী। হাইলাকান্দির 

রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত হরকিশোর চক্রবর্তী মহাশয় বলেন, “দক্ষিণ 
ও পশ্চিম শ্রীহট্রের কতক অংশের হিন্দুরা শুলপাণি ও বাচম্পতি 

মিশ্রের বিবাহ-বিধি পালন করেন এবং সেখানকার আর কতক হিন্দু 

স্মার্ভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের ব্যবস্থান্ুযায়ী উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন কিয়া 

থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় অঞ্চলের বহু ব্যক্তি 
বহুকাল হইতে বঙ্গদেশের নানাস্থানে বিবাহের আদান-প্রদান করিয়। 

আদিতেছেন। উপর-আমাম ও মধ্য-আসাম অঞ্চলের কলিত৷ ও 

. (২) শ্রীহটের ইতিবৃত্ত--উত্তরাংশ, কাছাড়ের কথা, ১০ম পৃষ্ঠ। ভ্রষ্টব্য। 



৬ আসাম প্রসঙ্গ [১ম খণ্ড 

কেওট জাতীয় লোকদিগের নিয়-আসামের কলিতা ও কেওট জাতির 
গৃহে টববাহিক নম্বন্ধ স্থাপন কর! প্রথাবিরুদ্ধ ছিল। অধুন! ছই একটা 

স্থানে হইলেও তাহ! সার্বজনিকভাবে হয় নাই। বিবাহের দ্দিন 
ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গণক (টবজ্ঞ ) ও সন্ত্াত্ত ঘরের কলিতার৷ দিনের 

বেল! নাঁন্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন। সাধারণ কলিতা৷ ও অন্যান্য জাতির 

লোকের! খরচের ভয়ে অথবা অভাবে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করেন না। 

তাহারা কেবল একটী কলার খোলায় (কলর দোনা ) চাউল, ডাউল 

ও আনাজ-তরকারী পুর্ণ করত পিতৃলোকের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া 
থাকেন। পিতৃপুকুষের ভোজনের জন্য কলার খোঁলায় যে সকল সামগ্রী 

দেওয়া! হয় অসমীয়ারা তাহাকে “ভোজনী, বলেন। স্ত্রীর কনিষ্ঠ 

ভগ্রীকে বিবাহ করিবার প্রথ! অসমীয়া হিন্ুগণের মধ্যেও আছে। 
আসামে শাক্ত ও টঞ্চবগণের মধো ধর্মগত বিরোধ থাকিলেও 

শাভধ্্মাবলম্বী ব্যক্তির পুত্র-কন্যার সহিত বৈষ্ণবধন্্নাবলম্বী বাক্তির 
পুত্র-কন্যার বিবাহ হইতে পারে । তাহাতে কোন বাধা নাই। 

আসামে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত--অবশ্ত নিয়স্তরের নহে--হিন্দুদিগের 

বিবাঁহ-পদ্ধতি একই শাস্ত্রীয় বিধানে সম্পন্ন হইয়া থাকে । কেবল কন্যার 

বিবাহ-বয়স সম্বন্ধে ব্রাঙ্গণ, ৫দঝজ্ঞ ব্রাঙ্গণ (গণক) 

ও “থাতি' কায়স্থ জাতীয় লোকের! দ্বিতীয়-সংস্কারের 

পুর্বে কন্যার বিবাহ না দিলে সমাজে ধিক্কুত-_এমন কি সমাজচ্যুতও 

হইয়া থাকেন। একারণ আসামে এই তিন জাতির সমাজে বাল্য- 

বিবাহের যথেষ্ট প্রচলন দেখিতে পাওয়! যায় । এখানে সবিশেষ উল্লেখ- 
যোগা যে, আসামের “৫বজ্ঞ”রা ব্রাহ্মণ যাজী কিন্ত বাঙ্গলার দৈবজ্ঞরা 
তাহা নহেন। যাহ হউক, বঙ্গদেশে আমর] দেখিতে পাই, এখানকার 
অতি নিন শ্রেণীর লোকেরাও তাহাদ্দিগের কন্যাগণকে নবম ও দশম 
বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিয়া থাকে । আজকাল নগরবাসী অধিকাংশ 
অন্বচ্ছল উচচ-শ্রেণীর হিন্দু অতিরিক্ত বরপণের অন্ত কন্তাগণকে এই সমমের 

_ বাল্য-বিবাহ 
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মধ্যে বিবাহ দিতে পারিতেছেন না । ইহার ফলে স্মার্ত রঘুনন্দনের বাল্য 
বিবাহ-বিধান ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে। বর্তমানে (অর্থাং-১৩৩৫ 

বঙ্গাব্দ) কন্তাদায় যেরূপ সঙ্গীন হইয়! ধীড়াইয়াছে, তাহাতে মনে হয়-_ 
অনুর ভবিষাতে বঙ্গীয় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাজে বাল্যবিবাহ লোপ পাইয়৷ 
পুষ্পিতা কন্ার বিবাহ প্রচলিত হইবে । 

আলাম অঞ্চলের সর্বত্রই এখনও ব্রাঙ্গণ, প্রকৃত কায়স্থ ও টৈবজ্ঞ ব্যতীত 
অন্ত শ্রেণীর হিন্দুকন্তাগণের বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স নাই। তাহারা ইচ্ছামত 

বয়সে পরিণীতা হইতে পারে। তজ্জন্ত সমাজে 

কোনরূপ কঠোরতা না থাকায় তাহাদিগের মধ্যে 

বাল্যবিবাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। মন্ুসংহিতাতে যৌবন-বিবাঁহ 
অপমর্থিত কিংবা রজঃম্বলা কন্তার পিতার বা গ্রহীতার পাঁপ লিখিত হয় 
নাই । সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, কুস্তী, দ্রৌপদী, উত্তরা, রুক্সিণী, গারন্ধারী, 
দেবযানী প্রভৃতি সতী-শিরোমণি আধ্যনারীগণের বিভিন্ন যুগে যৌবনে 
বিবাহ হইয়াছিল। বশিষ্ঠের মতে__“কুমারী প্রথম খতুমতী হইবার তিন 
বসরকাল পরে উপযুক্ত পতি গ্রহণ করিবে ।” যাহা হউক, পৌরাণিক 

যুগ (৫০০ খুঃ পূর্বব--১১৫ খুঃ অব) এ নান! কারণে বাল্যবিবাহের সমর্থক 
বিধানগুলি প্রচলিত হয়। উৎশৃঙ্খল মুসলমানরা, যুবতী হিন্দুকন্তাদিগের 
লঙ্জাশীলতায় উত্তরোত্তর হস্তক্ষেপ করিতে থাকিলে স্মার্ত রথুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
বাধ্য হইয়! বঙ্গদেশে বাল্যবিবাহ প্রবর্তনে বন্ধপরিকর হইয়াছিলেদ। 

'ঘটকালীর জন্য বঙ্গদেশের ন্যায় আসামে কোন সম্প্রদায় নাই। 
মাতা পিতা অথবা! নিকটস্থ আ'তীয়-স্বজন দ্বারাই বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত 

আসামে হয়। বিবাহের কথাবার্তা হইলে বাড়ীর স্ত্রীলোক- 

পাত্রী দেখ! দিগকে পাত্রী দেখিতে পাঠান হয়। ইহ! আসাম 
দেশীয় প্রাচীন প্রথা । ইদানীং (১৩৩৫ বঙ্গাৰ) নগরবাসী কোন 
কোন অসমীয়া ভদ্রলোক ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে জাতীয় প্রথা 

যৌবন-বিবাহ 
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উপেক্ষ। করিয়া বাঙ্গালীদিগের অনুকরণে পাত্রী দেখিতেছেন। 

এখনও আসামের পল্লীগ্রামবাঁপী অধিকাংশ ব্রাঙ্গণ ও দৈবজ্ঞ জাতির মহিলা 
পাত্রী দেখিতে যান। এ বিষয়ে কলিতা, নাপিত, কেওট, বেশ্ব, মালি 

আদি জাতির মহিলাদ্িগের অবাধ অধিকার । পাত্রী দেখিতে না যাওয়া 

নগরবাসী মম্তরান্ত ঘরের কলিতা মহিলার সংখ অতি অল্ন। যাহা 
হউক, সবিশেষ অন্ুসন্ধানান্তে জানা গিয়াছে--আসাঁম অঞ্চলের সত্রাধিকার 

্রাহ্মণগণের এবং কামরূপে আহোমরাজগণের আমলে চৌধুরী, পাটোয়ারী 
প্রভৃতি “বিষয়” প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ, দৈবন্ঞ-ব্র/ঙ্গণ, কলিত। প্রভৃতি জাতির মহিলার! 

কখনও কন্তার পিত্রালয়ে যান না। তাহাদিগের পরিবর্তে অন্ত জাতির 

স্লীলোকদিগকে সেখানে পাঠান হয়। পাত্রীর বাটা হইতে পাত্রের বাটীতে 
প্রত্যাবর্তনকালে এ স্ত্রীলোকের পাত্রীকে এক বোতল ৫তল উপহার দেন। 

অতঃপর তাঁহাকে নুতন বস্ত্র পরিধান করাইয়। তাহার কপালে-_[ ভ্র যুগলের 

মধ্যে ]-সিন্দরের টিপ অথবা সিথায় সিন্দুরের রেখা দেন। 
গোয়ালপাড়া প্রবাপী বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থের সামাজিক প্রথার 

অন্থকরণে গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্গণগণ ও বিভিন্ন জাতির ভদ্রলোকেরা 

পুত্র-কন্তার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিতে আস্মীয়-স্বজনসহ পাত্র-পাত্রী 

দেখিতে যান। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই অঞ্চলে--[এমন কি 

কোচবিহারে 9]--কামরূপের সামাজিক প্রথ! ও চালচলনগুলি প্রচলিত 

ছিল । 

কামন্ধূুপের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাঁজে দেখা যাঁর--পাত্রপক্ষ প্রথমে 

কন্ঠাপ্রার্থী হইয়া পাত্রীপক্ষের নিকট “আখরা। (নকল. কোঠী) চাহিয়া 
কামরূপে পাঠান। বর ও কন্তা উভয়ের কোঠী বিচার দ্বার! 

কোষ্ীবিচার. “জরা” (রাশি, গণ প্রসৃতি) মিলিয় গেগে কন্তার 
পিতার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথাবার্তায় উভয় পক্ষের 

কাহারও অসন্মতি থাকে না। জিরা” মিলিলে মুল কোষ্ঠী চাওয়া 
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৪ তৎপরে সামুদ্রিক শাস্তজ্ঞ জনৈক ব্যক্তির ছার! কন্ঠার হস্তরেখা! দেখান 
হয়। তিনি কন্তার হন্তরেখাগুলি দেখিয়! তাহার ছুই হস্তে দুইটা রৌপ্য 

মুদ্রা দিয় আসেন। এই মুদ্রাকে .হাত চাওয়া ধন এবং ক্রিয়াটাকে 

হাত চাওয় ক্রিয়। বলে। অসমীয়। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ জাতির 

জাতির লোকদিগের মধ্য অনেকেই কোঠী করান না। গ্রনাদি পূজা কর! 
ও কোঠী লেখ! টদবজ্ঞদিগের জাতীয় ব্যবসায়। বিবাহোপলক্ষে কোঠ্ী 

বিচারের জন্ দেখিতে চাঁওয়াকে অসমীয়৷ হিন্দুরা “রাহি জোর! 
চোয়াঁ বলেন। এই “রাহি” শব্দের অর্থ “রাশি” জোরা” শবের 

অর্থ মিলন এবং “চোঁয়” শব্দে দেখা! বুঝায় । “রাজজোরাঠ বিধান-মতেও 

অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ হইয়| থাকে । এই রাজজোরাঁকে বঙহগদেশে 

'রাজযোটক* বলে। বিবাহে উভগ্ পক্ষের যে একমত হয়, অসমীয়া 

হিন্দুরা তাহাকে চিত্তশুদ্ধি বলিয়া থাঁকেন। 

দৈবজ্ঞ-ব্রাঙ্গণ, বর-কন্তার কোঁষ্ঠী বিচার অন্তে শুভ ফলের কগ। বলিলে 

পাত্রের পিতা, কন্ঠাকে উপহার ম্বরূপ একজন অথবা ছুইজন মহিলার 

দ্বারা একটা অলঙ্কার পাঠাইয়া দেন। অসমীয়। হিন্দুরা 
এই অলঙ্কারের মধ্যে সাধারণতঃ স্বর্ণাঙ্ুরী দিয়! থাকেন। 

অবস্থাপন্ন ব্যক্তির কথ! হ্বতন্ত্র-তাহারা তো মূল্যবান অলঙ্কার দিবেনই। 
অসমীয়া হিন্দুরা বিবাহের এই কার্ধাকে আউ-টি-পিন্ধোয়! বলেন। 
আটি পিক্ধোয়ার পর আর কোষ্ঠী বিচার হয় না; কেবল পঞ্জিক! দেখিয়া 

একট! শুভদ্দিন স্থির করা হয়। বঙ্গদেশে বিবাহের কথ! হইলে বরের 

পাকা দেখা ও জনৈক গুরুস্থানীয় ব্যাক্ত কোন একটা নির্দিষ্ট শুভদিনে 

পত্রকরণ পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়! কন্ঠার বাড়ীতে যান। 
পুরোহিত মহাশয় তাহার মাথায় ধান, ছূর্ববা ও কপালে চন্দনের টিপ দিয়! 

আঁীর্বাদদ করিলে পর বরপক্ষীয় এঁ ব্যক্তি টাঁকা, গিনি অথবা 

আঙটি-পিদ্বোয়া 
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একটী অলঙ্কার দিয়া আশীর্বাদ করেন। বঙ্গদেশে ইহাঁকে পাকা দেখা 

বলে। আশীর্বাদকালে বাড়ীর মহিলার! তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া 
ঘন ঘন শঙ্ঘখধ্বনি করেন। “পাক1 দেখা*র পর বরপক্ষীয় ব্যক্তি, পুরোহিত 

দ্বার একটা কাগজে লাল কালিতে বর-কন্তার ও তাহাদের পিতার নাম, 

বিবাহের দিন ও লগ্র-সময় লিখাইয়া সেই কাগজখানি কন্তার 

পিতাকে দেন। ইহাকে পত্রকরণ বলা! হয়। এই পত্রে বরপক্ষীয় 

ব্যক্তির স্বাক্ষর থাকে । আসামে পাক! দেখা ও পত্রকরণের ব্যবস্থা 

নাই। কামরূপে সম্বন্ধ স্থির হইলে জনৈক গুরুস্থানীয় বাক্তি কয়েকখানি 
ভাঁর সহ কন্ঠার পিত্রালয়ে যাঁন এবং ঠদবজ্ঞ ব্রা্মণ ডাকাইয়া বিবাহের দিন 
স্থির করেন। এ দিনকে বিয়ার খাতি করা এবং ভাঁরগুলিকে খাতির ভার 
বলে। এ ভারে তাণুল, পান, দধি, গুড়, নারিকেল প্রভৃতি দ্রব্য 

থাকে। 

বিবাহের জন্ত আসামের কুত্রাপি পাত্রীর পিতাকে “পণ” দিতে 

হয় না। কেবল আধুনিক কামরূপের অনেক ব্রাক্ষণ বর্তমানে 
বরপণ ও সাধারণতঃ ১০০২ শত টাকা হইতে ৭০০২ শত 

কন্যাপণ টকা এবং ব্রাঙ্মণেতর উচ্চ জাতির অধিকাংশ 

লোকের! ৮০২ টাকা হইতে ৩০০২ টাকা পর্যান্ত “পণ” গ্রহণপূর্ববক 
কন্ঠার বিবাহ দিয়! থাকেন। পুর্ববে সেখানকার বরপক্ষ, কন্তাপক্ষকে 

তান্ুল, পান, দধি, গুড় প্রভৃতি সামগ্রী এবং কন্াপক্ষের আতীয়- 

্বজনগণকে বস্মাদি দিয়া সম্মান করিতেন। এতদ্বিষয়ে এইরূপ 

জনপ্রবাদ শ্রুত হওয়া! যায় ১--“ভগবান মহাদেব যখন পার্বত্তিকে বিবাহ 

করেন, তখন বরপক্ষ, কন্তাঁপক্ষকে এঁরূপে সম্মানিত করিয়াছিলেন । 

কামরূপ পার্বতির পিতা হিমালয় প্রদত্ত দেশ। এজন সে দেশে এরূপ 

প্রথার প্রচলন হয়।” এই প্রাচীন প্রথাটা উজনী অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ লোপ 
পাইতেছে । যাহা হউক,বরের পিতা, কন্ঠার পিতাকে যে পণ প্রদান করেন; 



অসমীয়! হিন্দুদ্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি ১১. 

অসমীয়ার! তাহাকে "গা-ধন' বলেন। বিপত্বীকের পুনরায় বিবাহ 
করিতে চাহিলে কামরূপীর়! কন্তাপক্ষ খুব বেশী পণ দাবী করিয়!। থাকেন। 

দবরঙ্গ জেলার তেজপুর মহকুমায় বরপণ ও কন্তাপণ নাই বলিলে চলে। 

সেখানে সাধারণ লোকদ্দিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়! যাঁয় যে, কন্তাপক্ষীয় 

ব্যক্তির আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে, নরপক্ষের নিকট হইতে কিছু 

অর্থ লওয়! হয়। নগাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর অঞ্চলের হিন্দুগণ কন্তাঁর 

বিবাহ হেতু কোনরূপ পণ গ্রহণ করেন না। আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 

বরপণ নাই বটে, কিন্থ আজকাল বিবাহের পর বরকে পণম্বরূপ লেখ! 

পড়ার ব্যয়ার্দি জোগাইতে দেখ! যাঁয়। তবে তাহাঁও অতি বিরল। 
অন্ুসন্ধানান্তে আমর! অবগত হইরাছি ষে, কোন কোন নদীয়াল 

ষৎসামান্ত কন্যাপণ দিয়! একটা কন্যাকে ঘরে আনিয়া স্ত্রী করিয়া রাখে । 

শ্রীহট্রে কন্তাপণ বন্ুলব্ূপে প্রচলিত ছিল-_-এখনও আছে । অনুসন্ধানে 

জান! গিয়াছে যে, প্রায় ১৩১০।২১ বঙ্গাব হইতে সেখানে বরপণ চলিতে 

আর্ত হইয়াছে । এই দেশে কায়স্থ, বৈচ্য ও সাহু জাতির মধ্যে বিবাহ 

প্রচলিত আছে। এরপ স্থলে পণপ্রথ! অনিবার্য । কায়স্থ বৈদ্ধ- 

কন্ঠার পাণিগ্রঙ্ণ করিলে '৭বং সাহু জাতীয় বরের জন্ত কায়স্থ-কন্যার 

আবশ্তক হইলে বরপক্ষকে অতিমাত্রায় পণ দিতেই হইবে। কাছাড়ের 
হাইলাকান্দি মহকুমায় বৈদ্ক ও সা জাতি নাই। পূর্বে সেখানে 
ব্রাহ্ণ ও কায়স্থ জাতির লোকের! কন্যাপণ গ্রহণ করিতেন। বর্তমানে 

সেখানকার এই হই জাতির মধ্যে বরপণ কিংবা কন্যাপণ নাই। বঙদেশে 

বরপণ একটী লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হইয়াছে । 

অতিমাত্রায় পণ দ্রাবীর জন্য এদেশের কুলীন 

কন্যাগণও পুর্ণ বয়সে অযোগ্য পাত্রে পরিণীতা হইতেছেন। বঙ্গীয় 
পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই জানেন-স্েহলতার বিবাহের সন্ন্ধকালে 

পাত্রপক্ষ ভীষণ বরপণ দাবী করিলে তিনি দীন পিতাকে ভিটা-মা টি 

পণ্প্রধার কুফল 



১২ আমাম প্রসঙ্গ [ ১ম খণ্ড 

বিক্রয় হইতে অব্যাহতি দিবার জন্ত পরিশেষে পরিধেয় বস্ত্রে কেরমিন 

ঢালিয়া তাহাতে অগ্নি-সংযোগপূর্বক সংসার-খেলার অবসান করেন। 

কেহ যেন মনে করেন না ধে, কেবল বাঙ্গালার হিন্দুদমাঁজই ছর্ববহ পণ- 

পীড়নে বিব্রত হুইয়৷ পড়িয়াছে। পণ প্রথার কুফলে বিহারী হিন্দুগণও 

ম্পীডিত। কোচবিহার ও উড়িষাঁর কোন কোন জাতির মধ্যে 

এই প্রথার ফল বিষম হানিকর হইয়। পড়িয়াছে। ভারতের মুসলমান 
সমাজে ইহার অল্ল-বিস্তর প্রভাব হেতু চাঞ্চল্য দেখ! দিয়াছে । ইউ- 

রোপীয় সমাজ এবিষয়ে কম পীড়িত নছে। 

নিম়-আসামের গোয়ালপাড়। জেগ্ার ধুবড়ী মহকুমায় উচ্চ শ্রেণীর 
অসমীয়া হিন্দুকন্তাগণ খিবাহকালে 'মেখেলা'র পরিবর্তে সাধারণতঃ মূল্য- 

কন্যার বিবাহ বস্ত্র বান চেলি বা গরদের বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন। 

ও আভরণ পূর্বে এই ধুবড়ী অঞ্চলের সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির কন্তাগণ 
বিবাহকালে মাথায় সি'তিপাটা ; কাণে-_কাঁনবাল, ফুলঝুম ক1, ঢেড়ি 

ঝুমকা ও অন্তি; নাকে -_নথ, গুলাপ ; গলায়__চিক, মালা; হাতে-- 

বালা, পঞ্চি,কাটাবাজ্জু ও বাজু ; কোমরে- _গোট এবং পায়ে-_আরবেঁকী, 
গোলথাকু ও গুজরি নামক অলঙ্কার পরিধান করিতেন। আধুনিক 

কালে এই অঞ্চলে টায়রা, ছুল, ইয়ারিং, নাকফুল, চিক, নেকলেস, 

ব্রেদলেট প্রভৃতি অলঙ্কার প্রচলিত হইয়াছে । কামরূপ অঞ্চলে 

বিবাহকালে কন্তাকে খাড়ু” পরিধান করান হয় । এখানকার খাড়গুলি 

রোৌপ্যনিম্মিত-কচিৎ সোণার পাতে মোড়া দেখিতে পাওয়। যায়। 

তেজপুর মহকুমার এবং নগা ও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় উচ্চশ্রেণীর 

হিন্দুকন্তাগণ খাড়,র পরিবর্তে বলয় পরিধান করেন । ধাহাদের অবস্থা 

স্বচ্ছল নহে, তাহারা আর বাল! কোথায় পাইবেন, কাজে কাজেই 
তাহাদিগকে শুধু হাতে থাকিতে হয়। লখিমপুর জেলার হিন্দুকন্তারা 

বিবাহকালে কোমরে--করধনি” বা অন্ত কোন প্রকার অলঙ্কার এবং 



আসাম প্রসঙ্গ: ১৩ 

কানে-_-সোনার “করিয়া” পরিধান করে না। গোয়ালপাড়। জেলার 

অধিকাংশ ব্রাঙ্ণ ও কায়স্থ কন্তা “শাখা” পরিধান করিয়া থাকে। 
উনবিংশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পূর্বে মধ্য-আনামের ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ 
ও কায়স্থের কন্তাগণ বিবাহকালে শীখা পরিতেন। কালক্রমে 

উহার ব্যবসায় সেখানে লোপ পাওয়ায় ইদানীং সেখানকার কোন 

কন্যাকে শাখা পরিধান করিতে দেখা যায় ন।। তেজপুর অঞ্চলের 

ব্রাঙ্ণগণ এখনও বিবাহকালে কন্তাকে আশীর্বাদের সময় বলিয়া 

থাকেন-_-“তোম|র শাখ সেন্দুর অক্ষয় হউক।” কামরূপ জেলায়ও 

কন্যাকে তৎকালে বলা হয়-_-“তোর শাখায় পিন্দুরে দিন যাক ।” 

শ্রীহটে খাড়ুর প্রচলন ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে । এখন উহার 

পরিবর্তে গঙ্সাযমুনা রুলী বাবহার হয়। এ অঞ্চলে কন্যাগণ 

পদাভরণ স্বরূপ “ছয়রা বাবহার করে। বর্তমানে হাইলাকান্দি 

অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের কন্তাগণ বিবাহকালে কলিকাতার ভদ্দর- 

মহিলাদিগের ব্যবহার অনুরূপ অলঙ্কার পরিধান করিতেছেন। 

উজনী অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহোৎ্সব সাধারণতঃ 

তিন দিন ধরিয়া-_[সঙ্গতিপন্ন বাক্তিদিগের বাটাতে আমোদ-গ্রমোদ 

উজনী অঞ্চলে বিবাহের. উপভোগের জন্য পাচ দিন অথব1 সাত দিন 
উতৎসবকাল ও কলর" ধরিয়া]_- অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দিন, তিথি, 

গুরিত গা ধুয়ান নক্ষত্র এবং চন্দ্র আদি শুভ না থাকিলে 

তিন দিনের পরিবর্তে তাহাব। বাধা হইয়া চারি অথবা পাচ দিন 

নির্দারণ করিয়। লন। এ দেশীয় প্রথান্ুনারে তিন দিনের উৎসবের 

কম কাহারও বিবাহ হইতে পারে না। নিম্'আসামে এক্ষণে 

আমরা তিন দিনব্যাপী বিবাহোৎসবের বর্ণনা করিব | বিবাহ 

দিবসের কয়েক দিন পূর্বব হইতে প্রত্যহই বর ও কন্তাকে তাহাদের 
নিজ নিজ বাটীতে “কলরগুরিত গাধুয়ান' হয়। বাড়ীর লোকেরা 



১৪ অসমীয়! হিন্দু্দিগের বিৰাহ-পদ্ধতি 

একটা কলাগাছ আনিয়া উঠানের কোন এক পার্থ পুতিয়া দেন? 

অতঃপর এই কলাগাছের তলায় কয়েকটা খণ্ডিত কদলীকাগ্ু 
পাশাপাশি বিছাইঘা রাখা হয়। সন্ধ্যার পূর্বেবে বরের বাড়ীতে 
বরকে এবং কন্তার বাড়ীতে কন্তাকে তদুপরি বসাইয়া সান করানর 
নাম কলরগুরিত গা ধোর!। 

উপর-আসাম ও মধা-আসামে বিবাহের অন্ততঃ ছুই দিন পূর্বে 

পাত্রের ঘর হইতে ক্ত্ীলোকের। অলঙ্কার, বস্ত্র, তৈল, সিন্দুর, মস্ত, 
একটা হৃদ্ঘট (টেকেলি) ও নানাবিধ খাগ্দ্রব্য লইয়া যান এবং 
বাগ্ভকরেরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঢাক, ঢোল ও অন্তান্ত বাছ্যযন্তর 

বাজাইতে বাঁজাইতে পাত্রীর গৃহে উপস্থিত হইলে বাটার মহিলার! 

কন্তাকে লইয়৷ অন্দর মহলে একটী সভা করেন। ইহার পর পাত্র 
পক্ষের এ স্ত্রীলোকেরা যখন পাত্রীকে অলঙ্কার ও অন্যান্য ভ্রবা 

“দিবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন। তখন পাত্রীপক্ষের স্ত্রীলোকেরা 

গান গাহিতে থাকেন। নিক্কে একটী গানের নমুনা দেওয়া হইল £_- 

আগৰখন ভাৰতে কি কি অনিচ্ছ! 
বাটচৰাৰ মুখেতে থোরা। 

মোর ঘৰলৈ কি কার্যে আহিছা 

দেউতানৰ আগতে কৌরা ।* 

অর্থাৎ_তোমরা সম্মুস্থ ভারে করিয় থে দ্রবা-সম্ভতার অনিয়াছ, 

দেউড়ীতে রাখ এবং তোমরা কি জন্য আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছ 
তাহা আমাদের বাড়ীর কর্তাকে অবগত করাও। 

সঙ্গীত শেষ হইলে পাত্রপক্ষের স্ত্রীলোকের কন্যাকন্তার হস্তে 

“টেকেলি' দিবার পর এঁ কন্তাকে সিন্দুরর এবং উপরিউক্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার 

পরাইয়া দেন। তেজপুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উজনী 

আগরখন--সম্দুখস্থ । বাটচর!-_বহির্বাটীস্থ চালাঘর ( 86৫ ) বিশেষ । 
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“অঞ্চলের ষে সকল ব্যক্তি বিদেশী রীতির অন্থকরণই ভন্রতা 

জোড়ন পিন্ধোয়। ও বলিয়া মনে করেন, . কেবল তাহাদের বাটা 
গা্রহরিদ্া হইতে কন্ঠার জন্য রূপার খাড়ুর--[আর্থিক 

“অবস্থা ম্বচ্ছল হইলে সোনার পাতে খাড়ুরা--পরিবর্তে স্বর্ণ বলয় 

পাঠান হয়। অসমীয়া হিন্দুরা এই বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান 
করান কাধ্যকে জোড়ন পিন্ধোয়া বলেন। প্রায় ১৯২০।২১ সাল 
হইতে উপর-আসামের মাজুলী অঞ্চলে জোড়ন পিদ্ধোয়া প্রথা 

ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। তবে *টেকেলি দিয়া" প্রথার কিছুমাত্র 

ব্যত্যয় হয় নবই। বিবাহের যে কোন দ্দিন পূর্বে বৈকালে 

“টেকেলি' দেওয়া হয়__কোন দিন সকালে দিবার নিয়ম নাই। 

মধ্য-আসামে অতঃপর কন্যার গাত্রহরিদ্রা হয়। উপর-আসামের 

হিন্দুরা «টেকেলি দিয়া'র দিনেই বর-কন্তার গাত্রহরিদ্রা দিয়া 

থাকেন। কিন্ধ নিম্ব-আসামে এ “জোড়ান পিদ্ধোয়া"র দিন বর 

কিংবা কন্তার“গাত্রহরিদ্রা হয় না। সেখানে বিবাহের দিন এয়োরা 

সন্ধার পূর্বে বর অথবা কন্যাকে «কলরগুরিত' বসাইয়া পিষ্ট 

মাসকলাই, হরিদ্রা ও অন্যান্ দ্রব্যের সংমিশ্রণ দ্বারা বর ও কন্যার 

'গাত্রে লেপন করিয়া স্ান করাইয়া দেন। কামরূপ অঞ্চলের 

'মহিলাদিগের তৎকালীন একটা গীতের নমুনা, যথা £__ 

কলৰ গুলিত গোয়ানাম 
পর্কাহীত করি আনা মায়ে পিতলরে কাকে, 

কলরগুরিত আহা মায়ে ধুবাবাক লাগে। 

সোনার থুটিগাছা কলত ধরি আছা, 

মায়েরে ধুবাব বুলি। 

মাহতে মুঠ! দিলা, তেলতে হালধি ; 

খচিব লাগিছে মায়ে স্থগন্ধ মালতি । 



১৬ অসমীয়াঃহিন্দুদিগের বিবাহ্-পদ্ধতি 

প্রথমেতে মাহ দিবা মহাঁসাস্তী লোক ; দঃ ক 

হালধিরে লক্ষ্য আনি ঘমিবা গারত। * 

উজনী অঞ্চলে পাত্রপক্ষীয় স্ত্রীলোকগণ কন্যার পিত্রীলয়ে কিয়ৎকাল- 

সঙ্গীত ও আমোদ-প্রমোদ করিবার পর বরের বাটাতে ফিরিয়া আসে । 

অসমীরা হিন্দুজাতীয় বর-কন্যার "গাত্রহরিদ্রা”র কথা আমরা 
(লেখক) পূর্বে বলিয়াছি। এক্ষণে অন্ুসন্ধিৎস্থ অসমীয়াদিগের জ্ঞাতার্থ 

পশ্চিম-বঙ্গে গাত্র- উল্লেখযোগা যে, বঙ্গদেশে স্থিরীকৃত বিবাহ-দিনের 

ইরিদ্রাসম্ভার সপ্তাহকাল মধ্যে কোন এক শুভদ্িনে ও শুভক্ষণে 

বর ও কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া থাকে । বরের বাড়ী, কন্যার পিত্রালয় 

হইতে ৯1১* মাইলের অধিক না হইলে, বরের গাত্র-হরিদ্রার অন্ততঃ 

তিন ঘণ্ট| পরে পঞ্জিকাতে যদি শুভক্ষণের উন্মেখ থাকে, তাহা হইলে 

বরকর্তী নাপিত ও অন্য লোকদ্বারা বরের গাত্রস্পুই পিষ্ট হ্রিদ্রা, 

আচলাধুক্ত লাল পাড়ের অথণ্ড দেশীবন্ত্র, বেনারসী কিংবা তত্তুল্য 
বন্ধ, রক্তবস্ত্র চেলির শাড়ী), গঙ্ষদ্রবা, পাটা, সতরঞ্চি, ঝাপি (সিন্দুর 

টপড়ী) শাখা, কাঁজললতা, জরিপাড়ের কাপড়, স্নীনার্থ চৌকী, গামছা, 
ৈলপূর্ণ পিত্তলের কলসি, গামলা, পিত্তলের ঘটা, কাসার অথব] রূপার 
চন্দনে বাটি, পিতলের প্রদীপ ও পিলনুজ, ভোজনার্থ কাসার 

থালা, ব্যগ্তন-বাটা ভাজাভুঁজার জন্য রিকাব-[কয়েকটী গন্ধদ্রব্য ও. 

তিনটা বাঞ্চন-বাটী ব্যতীত অন্ানাগুলি একটি করিয়া এবং মস্ত 

দরধি, ক্ষীর, সন্দেশ, একটা পানের বিড়িরান (ডিবা), কিছু পান ও 

পানের মসলা ব্যতীত যে সকল সধবা, কন্যার গাত্র-হরিদ্রা দিবেন 

* শব্দার্থ-্খুটিগাছা_পূহুল। কাহতে করি-....ধুয়াব বুলি--বর বা কন্যার 
মাতাকে লক্ষ্য করিগ। ইহা বল! হইন্ডেছে। সোনার খুটিগাছ।'.. ধুয়াব বুলি__ 
স্বর্ণের পুচ্লটি (নর অথবা কন্ঠ] ) কলাগাছ ধরিয়! অপেক্ষা করিতেছে। তাহার মা 
আলিয়। তাহাকে স্নান করাইয়। দিবে । মাহ-মাসকলাই | মুঠা-_এক জাতীয় ঘাসের, 

সুগন্ধ শিকড়। মহাসান্তী লেক-_সতী-শিরোমণি স্ত্রীলোক । 
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তাহাদের মধ্যে অস্ততঃ পীচ জনের জন্ত পীচখানি কাপড়, পাঁচটা করিয়। 
সিন্দুর চুপড়ী, সিন্দুর কৌটা, চিরুণী, আশি, মাথাঘসা ও আল্তা কন্ঠার 
বাটাতে পাঠাইয়া দেন। পাত্রের বাটা হইতে প্রেরিত দ্রব্যগুলিকে 'গাত্র 
ভরিদ্রার তত্ব' বলে। পল্লীগ্রামে কন্তার জন্ত বরের গাত্র্পৃষ্ট হরিদ্রা, বস্ত্রাদি 
ও গন্ধদ্রব্য নাপিত চেঙ্গাঁরি করিয়া লইয়া যাঁয়। এতঘ্যতীত তাহার জন্ত 
উপরিউক্ত অন্তান্ত দ্রব্য ও সধবাদিগের জিনিসপত্র হিন্দুশ্রেণীর কৃষক ছাএ! 
ডালায় করিয়া এবং কায়পুত্র ( কাঁওর]) অথব৷ বাঁজবংশী জাতীয় লোক 

দ্বারা মৎ্ন্ত পাঠান হইয়। থাকে । বরের বাটা হইতে প্রেরিত উপরিউক্ত 

লাল! পাড়ের নৃতন বস্ত্র কন্তাকে পরিধান করাইয়া পাঁচ জন, সাত জন 
অথবা নয় জন সধব। স্ত্রীলোক তাহার কপালে হই স্বন্ধে বক্ষে ও ছুই জানতে 

'গাত্রহরিদ্র” দেন। যুগ্ম সংখ্যক সধবাদিগের এই কার্য করিবার প্রথা নাই। 
'সতঃপর এ স্ত্রীলোকগণের প্রত্যেকেই বামহস্তের উপর বামহস্ত স্থাপন করেন। 

সর্বোপরি বামহস্তের উপর একটা পাথরের ছোট নুড়ি থাকে । এই নুড়িতে 
৭ “ধার” ( ফোট। ) তেল দেওয়া হয়। কন্ঠার অঙ্গের যে যে স্থানে হরিদরা 

দেওয়া হইয়াছিল, ন্ুড়ির দ্বারা তীহাঁর৷ সেই সেই স্থান স্পর্শ করেন। সেই 
সময় হুলুধব।ন ও শঙ্খধ্বনি করা হয়। ধাহীরা স্বশ্ছল অবস্থাপন্ন, তীহার। 
ঢোল বাছ্ের ব্যবস্থ! করাইয়া থাকেন। গাত্রহরিদ্রার পর কন্তা নিকটস্থ 

জলাশয়ে গিয়া স্নান করিয়। 'আসিলে তাহার হস্তে পূর্বোক্ত লৌহ, রূপা 
অথবা সোনার কাজললত। দেওয়া হর়। সেইদিন কন্তার মাত। তাহাকে 

আলিপনা-দেওয়৷ পিড়ীতে বসাইয়া পঞ্চ ব্যঞ্জন, পরমানন, 

পিষ্টক গ্রভৃতি ও বরের বাটী হঈতে প্রেরিত জলযোগের 

উৎকৃষ্ট দব্যাদদি ভোজন করান। গাত্রহরিগ্জার দিন কন্তার এই 
ভোঁজনকে “আইবড় ভাত বল! হয়। কন্তা যতক্ষণ ভোজন করে ততক্ষণ 

তাহার সন্নিকটে একটী প্রদীপ জলে এবং বাড়ীর মহিলারা অথবা ছোট 

ছোট মেয়েরা শঙ্খধ্বনি করিতে থাকে । বর ও কন্যার বাড়ী বহু দুরবত্তী 
২ 

আহবড় ভাত 
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স্থানে হইলে এবং কন্তার বাটীতে গগাত্রহরিদ্রার তত পাঠান অন্ুবিধাজনক 
বোধ হইলে বরকর্তী, কন্তাকর্তীকে এই তত্ব বাবদ আবশ্তকীয় অর্থ প্রদান 

করেন। এরূপ স্থলে উভয় পক্ষের কথা অনুসারে একই দিনে একই 

শুভক্ষণে বরের বাঁটীতে বরের. এবং কন্তার বাটাতে কন্তার 'গাত্রহরিদ্ৰা 

হইয়! থাকে । 
১৮৭৫-৭৬ খ্রীঃ অবের পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গে মধ্যবিত্ত ব্যক্তির বাটা 

হইতে গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে পাত্রীকে 'আসমান তার।' নামক রেশমী বস্ত্র 
উপহার দেওয়া হঈত। ইহার কিছুকাল পরে “গোদর' নামক রেশমী 
কাপড় উঠে। পাত্রপক্ষ কন্ঠার জন্ত তাহাই মনোনীত করিয়া গাত্রহরিদ্রার 

দিন পাঠাইয়। দ্িতেন। তৎপরে বিভিন্ন রঙের গুল-বসান ঢাকাই শাড়ী 
এ "অঞ্চলে দেখা দেয়। পাত্রপক্ষ এই শাড়ী পাঠাইয়৷ দিতেন। 
বর্তমানে (১৩২২ বঙ্গাৰ) গাত্রহরিদ্রা উপলক্ষে কন্তাকে মান্দ্রীজী 

বা জরির কাজ-করা ণাঁকাই' কাপড় দেওয়া হইয়া থাকে । 

বঙ্গদেশীয় হিন্দুগণের মধ্যে এই চিরন্তন প্রথা আছে যে, গাত্রহরিদ্রীর 
পর কোন দৈবছূর্বিপাকে অথবা কোন আশঙ্কাজনক ঘটনাচক্রে নির্দিষ্ট পাত্র 
পাত্রী মধ্যে বিবাহ না হইলে বর ও কন্তার পিতামাতাকে জাতিচ্যুত হইতেই 
হইবে। এরপ স্থলে এ নির্দিষ্ট বিবাহের দিনে বর ও কন্তাকে স্বজাতীয় 

ও ভিন্ন গোত্রীয় যে কোন ব্যক্তির গৃহে যে কোন প্রকারে বিবাহের আদান- 

প্রধান করিতেই হইবে । কন্তার গাত্রহরিদ্রার পর বরকর্তী যৌন সম্বন্ধ 

উচ্ছেদে করিলে কন্তাপক্ষ অনেক সময় আদালতে তাহার বিরুদ্ধে যে 
মামলা) আনয়ন করেন, কখন কখন তাহার ফল অত্যন্ত দণ্ডার্ 

দেখা ষাম়। কারণ ইহা একটা আধিক ক্ষতিকর ও জাতিচ্যুতির 

ব্যাপার। 

এ 'জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বরের বাটার মহিলারা 
কন্তার বাটা হইতে প্রত্যাগত স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হুইয়া আমোদ- 
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প্রমোদ করিবার জন্ত গীত গাহিয়া থাকেন। তৎপরে 
তাহারা গীত-বান্ধ সহ নদী অথব! পুক্করিণী হইতে জল 
তুলিয়৷ আনেন। বনিয়াদি ভদ্র ঘরের মহিলার! পাস্ি 

চড়িয়। সেখানে যান। উপর-আসাম 'ও মধ্য-আদামের হিন্দুরা ইহাকে 
'পানীতোলা” বলেন। এই ছুই অঞ্চলে জোড়ন পিন্ধোয়া'র দিন হইতে 
আরম্ভ করিয়া বিবাহের দিন পর্যন্ত সর্ধণ্ুদ্ধ ৩ বার, ৫ বার অথব। 
৭ বার এবং কখন কখন ৯বার নদী অথবা পুষ্করিণী হইতে গৃহে জল 
তুলিয়া আনা! হয়। সেই জল দ্বারা বরের বাড়ীতে বরকে এবং কন্তার 
বাড়ীতে কন্ঠাকে সকালে ও বৈকালে 'কলর গুরিত' এবং কেবল 
বিবাহের দিন 'বেই'এর মধ্যে বসাইয়। স্নীন করান হয়। অসমীয় হিন্দুগণ 
এই স্নান কাধ্যকে “নোয়নি' ( নৌরনি ) বলেন। নোয়নি কাধ্য শেষ 
না হওয়া পধ্যস্ত বর-কন্যার কোনরূপ থাগ্যদ্রব্য গ্রহণ কর! নিষিদ্ধ। 
প্রথম দিনের “নোয়নি' হইল অসমীয় হিন্দুদিগের প্রথম হিাহ 
গহ্ষার্তি। বিবাহের দিন পর্য্যন্ত সর্বপুদ্ধ ও বার ৫ বার, অথব! ৭ বার 
'পানীতোলা'র বিষয় এক্ষণে বা যাউক। ১৫ পৃষ্ঠায় আমর! উল্লেখ 

করিয়াছি যে, 'জোড়ন পিন্ধোয়া*র দিনই *টেকেলি 
চিরবিি দিয়া” হয়। বঙ্গীয় পাঠক ! মনে করুন-_বিবাছের 

একদিন পূর্বে “টেকেলি দিয়া হইল। সেইদিন হইতে 'পাঁনী তোলার” নিয়ম। 
সেই দিন বৈকালে এবং তৎপর দ্দিন মকালে-বৈকালে ছুইবার সর্বগুদ্ধ এই 
তিন বার নদী অথব৷ পুঙ্করিণী হইতে জল তুলিয়। আনিয়া কন্যাকে নান 
করান হইল। ন্মৃতরাং বিবাহের ছুই দিন পূর্বে “টেকেলি দিয়া” হইলে 
সর্বগুদ্ধ ৫ বার এবং তিন দিন পুর্বে হইলে ৭ বার জল তুলিয়া! আনা হয়। 
উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে কন্যার বাঁটার মহিলারা নোয়নির জন্য জল 

উত্তোলন করিতে যাইবার কালে সাধারণতঃ নিয়োদ্ব,ত ধরণের গীত (পানী 
তুলিবলৈ যোর! নাম) গাহিয়্। থাকেন :-. 

পানীতোল| ও 
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“ওলাই আহা শশী প্রভা 

ৰাজ্যৰ মহাদৈ। 
শুভক্ষণে যাত্র! কৰি 

জল আনোগৈ ॥ 

কাষত ঘণ্টা লোরা ৰাঁধা 
মুৰত লোরা মালা। 

যমুনালৈ যাব লগে 

নকৰিবা হেল! ॥ 

বাটে বাটে ফুলি আছে 
কেতেকী বকুল । 

চলিব নোরাৰে ৰাধাই 

পারত নূপুৰ ॥ 

ব।টে বাটে জুম! জুমি 

চোর! গোপীলোক। 

কোন খিনি বুন্দাৰন 

চিনাই দিয় মোক ॥% * 

সামবেদীয় অধিবাসের দ্রব্য (ধান্ঠি, দুর্ববা, শঙ্খ, সিন্দুর, শ্বেত-সর্ষপ, 

চামর, দীপ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ) বাইশটী) কিন্তু য্জুর্বেদীয় অধিবাসের 

দ্রব্য একুশটা। বঙ্গদেশের মত কন্তার বাড়ী হইতে 

তৈল, কাপড়, দর্ধি, মত্ন্ত প্রভৃতি অধিবাসের তত্ব 

প্রেরণের নিয়ম আসামে নাই । যে দিন বিবাহ হইবে তাহার পূর্বব দিন 

অধিবাস 

%. ওলাই সাহঃ।-বাহির হৃইয়া মাইস। মহাদৈ--মহারাণী। আনোগৈ- গিয়া 

আনি। কাবত--লক্ষে। লোয়া-_লও | মুরত__মন্তকে | যাব লাগে-__যাইতে হইবে। 

নোয়ারে-_পারে নাঁ। বাটে বাটে--পথে পথে। ফুলি-প্রশ্.টিত হইয়া । 
জুমা-্জুমি- জনিত] । 
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অসমীয়া হিন্ু্দিগের 'অধিবাস” হয়। এ দিন সকালে কাহারও ঘরে কোন- 

রূপ উৎসব হয় না । বরের বাটীতে বর, কন্তার বাট।তে কন্া এবং বরকর্ত| 

ও কন্তাকর্তা প্রাতঃকাঁল হইতে উপবাস দ্বারা আত্মসংযম করেন। বৈকালে 

তিন জন অথব! পাঁচ জন সম্পর্কীয় মহিলা বর ও কন্তার মস্তকে তেল 

মাখাইয়া দেন। তৎপরে তাহাদিগকে পূর্ববৎ নিয়মে সান করান হয়। 
সন্ধ্যার পরেই বরের বাঁটীতে ও কন্তার বাটাতে উভয় পক্ষীয় পুরোহিত 

পঞ্চ দেবতা নবগ্রহ ও দিকৃপালগণের পুজ। করেন। তৎপরে বরকর্তা ও 

কন্ঠাকর্ত। নিজ নিজ ইষ্ট দেবতার পুজ! অস্তে অধিবাসের সংকল্প করেন। 

এইরূপে অসমীয়া হিন্দুর্দিগের “অধিবাস+ হইয়! থাকে । উপর-আসামে 
অধিবামের পর বর-কন্ত।, বরকর্তী ও কন্তাকর্তী হবিষ্যান্ন ভোজন করেন। 

এই অঞ্চলে যে দিন অধিবাস ক্রিম! হয়, সেই দিন রাত্রে অসমীয়! হিন্দুর! 

বিবাহের আর একটী লৌকিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাহারা 
উহ্বাকে 'গাঁথিয়ন খুণ্ডা” বলেন। 'গাথিয়ন' এক প্রকার 

সুগন্ধ উদ্ভিদের মূল বিশেষ । পাঁচ জন অথবা সাত জন 

সধবা স্ত্রীলোক কিংবা! কুমারী এক জোড়া শিলা লইয়া সুগন্ধ তৈল মাখিয়া 

একত্র হইয়া এ মূলটা শিলাপুত্রের ( নোড়ার ) সাহায্যে চূর্ণ করিতে 
থাকেন। এই মহিলাগণ অথবা! কুমারীরা এইরূপ কাধ্যে ব্যাপৃত 
থাকিবার কালে আর এক দল স্ত্রীলোক সেখানে বিবাহ-বিষয়ক আনন্দ- 

গীতি গাহিতে গাহিতে প্রত্যেকেই প্র শিলাপুত্রের ছার! শিলাখগুস্থ 
শিকড়টা আঘাত করিয়া উলুধ্বনি প্রদান করেন। ইহাতে এ শিকড়টা 
চর্ণারুত হইয়া যায়। তখন উহা তৈল সহ বরের বাঁটাতে বরের এবং 
কন্তার বাটাতে কন্তার মন্তকে স্থ'পন করা হয়। 'আসামে আহোম 
জাতির লোকেরাই এই প্রথাটী বিশেষভাবে পালন করিয়া থাকে । উপর- 

আসামের ব্রাক্ষণদিগের মধ্যেও 'গীথিয়ন খু” প্রচলিত আছে। এই 
অঞ্চলে বাড়ীর ই এই দিন সারারাত্রি জাগিয়া আমোদ-আহ্লাদ 

গাখিয়ন খু! 
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করিয়া থাকেন। নিম্-আদামে কিংব! সুরমা উপত্যকায় ব্রাঙ্মণার্দি হিন্দু- 

জাতির মধ্যে গাঁখিয়ন খুণ্ডীর প্রচলন নাই। নিয়-আসামে অধিবাসকালে 
তিন জন ও পাঁচ জন সম্পকীঁয় মহিলা আপিয়! কন্ঠার মন্তকে তৈল মাখাইয়া 
একথণ্ড শিলাদ্বার! তাহার মস্তক স্পর্শ করান মাত্র। 

নিম্-আপামে অধিবাসের দিন শেষ রাত্রে বর ও কন্তা উভয়ের বাটার 
স্ত্রীলোকের! গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথবা পু্করিণী হইতে জল তুলিয়া 
লইয়! যান। তৎকাঁলে যে ধরণের গীত গাওয়৷ হয়, তাহার কিয়দংশ 

নিয়ে প্রদত্ত হইল £__ 

ৰাতি তোলা পানী টুপি অতি বৰে ঝুয়া। 
পুরালে পৰিব পখি পানী যাব চুরা ॥'__ ইত্যাদি 

অর্থাৎ_মাঁমরা রাত্রিতে যে জল তুলিয়া লইয়৷ আসিয়াছি তাহা 

বিশুদ্ধ। প্রাতঃকালে পক্ষিগণের স্পর্শে উহ! কলুষিত হইয়। যাইবে । 
মধ্য-আসাম ও উপর-আসামের উচ্চ-শ্রেণীর অধিবাঁসিগণের ন্যায় ৭ দিন 

পূর্ব হইতে “কলর গুরিত গ! ধুয়ানর নিয়ম নিশ্ন-আসামে উচ্চ-্রেণীর 
অধিবাসিগণের নাই। নিম্ন-আসামে অধিবাসের পর নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন 

হইয়া যাঁয়। তৎপরে নাপিত বরের বাটীতে বরের এবং কন্তার বাঁটাতে 
কন্ঠার ক্ষোরকর্্ম করিলে তাহাদিগকে “কলর গুরিত' স্নান করান হয়। 

এই সময় তাহাদের গগাত্রহরিদ্রা' হইয়া থাকে। এই অঞ্চলের বর-কন্তা 
অধিবাসের পৃর্ববে নদী, খাল, বিল অথব| পুষ্রিণী হইতে উত্তোলিত 

জল দিয়া অন্য দিনের মত নিজ নিজ গৃহে ম্নান করিয়া! থাকে-_কিন্ত কলর 

গুরিত' নহে । 

প্রভাত হইলেই বিবাহের তৃতীয় দিবস। এই দিন অপমীয়! হিন্দুগণ 
বর-কন্তার প্রতি আশীর্ব্বাদমুচক যে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন তাহার নীম 

“দৈয়ন দিয় | কি ভাবে এই শুভকার্য্য সম্পাদন কর 

হয়, এক্ষণে তাহা! বলা বাউক। প্রভাত হইবার অন্ততঃ 
দৈয়ন দিয় 



অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ্পন্ধতি ৩. 

“দেড় ঘণ্টা! পূর্ব উভয় বার স্ত্রীলৌকের! শয্যাত্যাগ করেন এবং বর 
৪ কন্ঠার- মুখ ও পদ প্রক্ষালন: অস্তে তাহাদিগকে নববন্ত পরিধান 

করান এরুটা উ“চু পিঁড়ার উপর উপবেশন ক্রান। কামরূপ অঞ্চলে 
এই বস্ত্রকে' “আনাকাঁটা কাঁপোর* বলে। অতঃপর বর ও কন্তার সধ্ৰ! 

মাতা (৩) পিড়ার সম্মুখে জান্ধ পাতিয়া বসেন। - তখন শ্রী হুই 

বাটাতে অন্যান্য মহিলারা হরিধ্বনি (জয় রান বৌলা, জয় হরি বোলা, 

হর-গৌরি বসতি হওক ) ও উলুধ্বনি করিয়! বর-কন্যণাকে আশীর্বাদ 

করেন। তৎপরে বরের বাঁটাতে বরের মাঁত। এবং কন্যার বাঁটীতে 

কন্যার মাতা একটা প্রশস্ত রৌপ্যপাত্রে আবশ্যকমত এ উত্তোলিত জল 
'লইয়৷ তাহাতে দধি, চন্দন মিশ্রিত করিয়৷ পাঁনপাঁতা দ্বারা বর-কন্যার 
গাত্রে তাহা ছিটাইয়া দেন। তৎকাঁলে এই প্রথাপৌযোগী গীত গাওয়া 

হয়। এইরূপে সাঁত বার ছিটাঁন হইলে পুরনারীগণ পুনরার হরিধবনি ও 
উলুধ্বনি করেন । অসমীয়! হিন্দুগণ এই স্ত্রী-আচারকে “দৈয়ন দিয়াঃ 
এবং পঁ জলকে “দৈয়নর পানী” বলেন। এখানে একটা হাসির কথা 

বলি। বাঙ্গাল দেশে কোন বাঁলিক। বিবাহের পূর্বে রুগ্। থাকিলে অথব৷ 
তেমন বাড়াস্ত না হইলে সাধারণতঃ লৌকে উপহান করিয়া বলেন, 

“বিয়ের জল পাঁবে, গা পুধিষে যাবে ৮ অসমীয়। হিন্দুরা, বিবাহের পূর্বে 

বালিকাদের তদ্দপ অবন্থ! দেখিলে বলিয়। থাকেন “দৈয়নর পানী পালে 

গা বাঢ়নি দিব” অর্থাৎ-_দৈরনের জল পাইলে পুষ্ট হইবে। কোন কোন 
স্থানে বিবাহ-বাঁটার কোন কোন ব্ক্তি পুন্ব হইতে পচা দই যোগাঁড় 
করিয়া রাখেন এবং “দৈরন দিপা” কার্যোর সঙ্গে সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ 

উপভোগ ও অন্যানাকে হাসাইবার জনা নিদ্রিত পরিচিত ব্যজিগণের 
মুখে তাহা মাখাইয়া দেন। কামরূপের হিন্দুদিগের মধ্যে এই ধরণের 
“দৈয়ন দিয়া” প্রথ প্রচলিত নাই। এই অঞ্চলে দেখা যায়__বর, কন্যা- 
১১১১১১১১১১১ 

(৩) মধধা মাতা--তিনি নধব! ন! থাকিলে, স) কোন নিকট সম্পকাঁর। সব! যহিলা। 
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প্ৃহে যাত্রা করিবার জন্য যখন যাত্রা-ঘরের সন্ম, খে আসিয়। দীড়ান, তখন: 
'দৌলাবাহক তাহার গায়ে টটকাঁনি দই-কলা! দেয়। কাঁমরূপে ইহাকেই 
দৈয়ন দিয়া” বলে। যাহা হউক, সেদিন বর অথবা কন্যাকে এই জলে 
নান করান হয় না। এ দিন মধাহ্রে বরের বাড়ী বরের, কন্যার বাড়ীতে. 
কন্যার জনা পুর্ববৎ নিদ্মমে জল তুলিয়া আনিয়া! তাহাদিগকে স্নান করান 
হন্ন। তৎপরে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অস্তে-[ পরস্পর পরম্পরের আত্মীয় 
স্বজনকে পূর্ব দিবস যে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখেন ]-_ তাহাদিগকে এ সমন্ব 
'এক্টা ভোজ দেওয়া হর ; 

বঙ্গদেশ হিন্দুিগের বিবাহ আদি উৎসব উপলক্ষে স্বয়ং উপস্থিত 
হইয়।| আহারের নিমন্ত্রণ করা অন্যতম চিরন্তন প্রথা । যে স্থানে, 

বজীয় হিন্দুদিগের কন্ম্রকর্তীর যাওয়ার অন্ুবিধা, তথার উপযুক্ত প্রতি- 
নিমন্ত্র-প্রণালী শিধির দাঁরা নিমন্ত্রণ করিবার রীতি আজিও প্রচলিত। 

পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিতে হইলে ক্রুটা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিতে 
ইয়। এরূপ না কর! ভুদ্রতা। বিরুদ্ধ । পল্লীগ্রামে ও সহর অঞ্চলের 
হিন্দুগণ আত্মীক-স্বজন ও প্রতিবাসীদিগের বাটাতে উপস্থিত হইয়া 
আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। কর্মকর্তা ইচ্ছা করিলে তীহাঁর প্রজ।- 

মণ্তলীকে ও অন্য শ্রেণীর যে সকল লোকের সহিত তীহার সৌহগ্ 

আছে, তীহাদিগকেও তদুপলক্ষে বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে 

 অননীরা হিন্দুদিগের পারেন । বঙ্গদেশে পুরুব ছারা! স্ত্রী 'ও পুরুব উ উভভরকেই 

দিমন্্রণ-প্রপালী নিমন্থণ করা যার; কিন্ বিবাহোপলক্ষে আঁসাঁম অঞ্চলে 

নিরন্্ণ প্রণালী অন্তর” । নে সকল বান্তি সন্ত্রস্ত বলিগ্না পরিচিত 

তীহার! একা্নবন্তী পরিবারের অন্তহৃতি হইলেও নব বস্থাবৃত একটা 

নাই, করিক্জ। পান-সুপারি সহ সীহাদের গ্রত্যোকের নিকট উপস্থিত 

হইরা এ সরাই প্রদানপূর্বক বিবাহ-ভোজে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিতে 
হয়। নিমন্্রিত ব্যক্তি “রাই, হইতে পান-স্থুপারি তুলিয়। লইয়া সরাই ও 



অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ২৫ 

বস্ত্র ফির দেন। রৌপ্য অথবা পিতলের সরাইয়ে পান, সুপারি দিয়া 
ভত্রলোককে নিমন্ত্রণ না করিলে দেশাচার অনুসারে তিনি তাহ! কদাঁচ 

গ্রহণ করেন না। বীহার রৌপ্য অথবা পিতলের সরাই না থাকে তিনি 
অন্যত্র হইতে শ্রী সরাই আনিয়। নিমন্ত্রণ কারয়। থাকেন। সাধারণ- 
শ্রেণীর লোককে কাঁসা অথব! মৃত্তিকা-নির্িত সরাই দ্বারা এ্ররূপভাৰে 
নিমন্ত্রণ করিতে হয়। আসামে পুরুষ দ্বারা স্ত্রীলৌককে নিমন্ত্রণ কর! 

সরাইরের  প্রথাবিরুদ্ধ। স্ত্রীলোক অথবা তাহার প্রতিনিধি 
. আক্কৃতি পুরুষ দ্বারা স্ত্রীলোককে নিমন্ত্রণ না করিলে, সে 

নিমন্ত্রণ অগ্রাহা। অসমীয়ার! পানের ডিবাঁকে “টেমা বটা” ও পানপাত্রকে 
“বটা” বলেন | রাইয়ের গঠন বাঙ্গীলা দেশের ধুনচির মত কতকটা । 
আয়তন অনুযায়ী সরাইয়ের মধ্যভাগ নাঁতিদীর্ঘ, নাতিহৃস্ব- ধুনচির মত 

সঙ্কীর্ণ নহে। ধুনচির উপরিভাগ কিঞ্চিৎ গভীর, কিন্তু সরাইয়ের উপরি- 
ভাগে কীসার “রেকাব থাকায় উহা তত্রপ আকৃতিবিশিষ্ট নহে। যাহা 
হউক, প্র দিন সন্ধ্যাকালে বর, কন্তার পিত্রীলয়ে যাঁত্র। করেন । তখন 
কুলনারীরা শঙ্খধবনি করিতে থাকেন। 

নিয্-আনামে বিবাহের দিন ৰর নিজ বাঁটিতে “কলর গুরিত” স্নান 

করিলে পর তাহাকে বাটাস্থ প্রাঙ্গনে একটী আসনে বসাইয়! রাঁখা হয়। 
তৎপরে ন্ুয়াগ, (জুরাগ) তোলা” নামক একটা মঙ্গলাঁচরণের অনুষ্ঠান 

হয়। ইহার বিষর আদর! তৃতীয় অধায়ে বলিব। এই অঞ্চলে বিবাহের 

দিন কন্য। পিত্রালয়ে কলর গুরিত” স্নান করিয়া যখন নববন্ত্র পরিধান 
করেন, তৎকালে মহিলারা গীত গাহিয়া থাকেন। কনা।র বাড়ীতে ও 
বরের বাড়ীতে মহিলাদিগের তংকালীন একটা গীন্তের নমুনা, যথা:__ 

সৌন! |পঞ্ধ। রূপ। পিন্ধা, পিন্ধা। পাটর শাড়ী ; 
দেবাঙগ-তৃষণ পিন্ধা ইন্জে দছে আনি। 

ক " সী ্ঁ যী গত 



টি আসান প্রসঙ্গ 

আথে বেথে করি দৈবকী সুন্দরী, আনি দিলা পাঁটর ভূনি 
পাটর ভূমুকা, চিতর পাগুরী, আনি দিলে রুকৃমিনী ॥ . 
পাটর পচর!, সোনার গলছোলা সর্ধগীয়ে জিলিমিলি। 

অতি বিতোপন আনিবা বসন সভাত যেন শুরাই ॥ 
কন্ার নববস্ব পরিধান কর! হইলে বাটর মহিলার! তাহার ভর যুগলের 

বধ্যে সিন্দুরের টিপ অথব। তাঁহার পি'থাঁর সিন্দুরের.রেখ! দিয়। থাঁকেন। 
যাহা হউক, এ উদ্ধৃত প্রাচীন গীত মধ্যে 'ভুনী” ও “পাগুরী” নামক যে 
বস্তদঘ্য়ের নামোল্লেখ আছে, প্রাচীন বঙ্গতুক্ত শ্রীহট্ট অঞ্চলেও সেগুলল 

উৎপন্ন হইত | বিগত ১৩২০ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যার বিজয়া! পত্রিকা 
হইতে অবগত হওয়া যাঁয়, “হবিগঞ্জের বাগবাঁড়ীর “রাপদিগের পরিবারে 
প্রাচীন বাঙ্গালী কবি বিপ্র জানকীনাথ রচিত ২১৭ পৃষ্টায় সমাপ্ত ১৪৭ 

বখসরের একখাঁনি বিস্তৃত পন্সপুরাণ আছে। এই কৰি উহার একস্থানে 
বস্-বর্ণনীয় যে ১৭ রকম কাপড়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ছুপাটা, 
পাগুড়ী, পটকা, সাড়ী, মুগা, খনি ও টুপি ভিন্ন অন্যান্য বন্ত্রগুলি ৭০1৮০ 
বৎসর পুর্বে অপ্রচলিত ছিল ।” নিয়ে শ্রীহট্রী় কবি জানকীনাথের 
রচিত ১৪৭ বৎসরের প্রাচীন পদটী উদ্ধত করা হইল £__ 

ভুনি গাবেড়। তুলে পাছেড়া দুপাটি। 

জল পাঁগুড়ী তু তুলে পাঁইকে পিন্দে দড়ি | 

পাগুড়ী পটকা তুলে পার্থর বিস্তর । 
সাড়ী মুগ! গা খনি তুলে কদলির সর॥ 

রক্ত! বিভিত্ নারিচা তুলে গায়ের কাপাই। 
তাঁকি ট্পীতু তুলে যত তাঁর লেখা নাই ॥ 

* বেন ঙ্-ভূষণ--অতি গুগ্ম পটবস্ত্র বিশেষ । আথে বেখে করি_যত্ব সহকারে। 

চির পাঞগুরি--কার্প।স শৃত্রের পাগড়ী । ভুনি -্ধুতি। পচর!-চাঁদর। গলছোলা 

--ফতুয়!র মত জাম। বিশেষ । গুয়াই--ভাল দেখার। জিলিমিলি--বঝাকংবকে। 



অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি মা, 

পূর্ব কথিত 'টৈয়ন দিয়া”র পর বেল ৮1৯ টার সময় বর বা কন্ঠাকে 
পূর্ববদিনের তোল! জল দিয়! শ্লান করান হয়। বর ব| কন্ঠ মানাস্তে নৃতন 
বন্ত্রীদি পরিধান করিয়া! নান্দীমুখ শ্রাদ্ধবাঁসরে শ্রাদ্ধ শেষ না! হওয়। পর্য্স্ত 

বসিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধান্তে বর বা কন্তা দেবতা, ব্রাহ্গণ ও গুরুজনদিগকে 

প্রশাম করিয়া সুসজ্জিত হইয়া আসরে (বর বাহিরে ও কন্তা অন্দরস্থ 

আসরে) বসেন। কন্তাপক্ষীঘ় মহিলারা আসরে শ্রীকুষ্ণ-রুক্িণী, উষাঁ- 
অনিরুদ্ধ বা হর-গোৌরি বিষয়ক “বিয়ানাম+ গাহিতে থাকেন। বর-কন্তার 

আসর উভয় স্থানে এইরূপে অপরাহ্্ ৩৪টা পর্য্যন্ত বসিয়৷ থাকে । 

সন্ধ্যার পর মহিলার! আবার সমবেতা হইয়! ঢুলি, সানাই আদি বাদ্যকর 

এবং আলে! ও মশাল লইয়! নিকটস্থ নদী বা! পুষ্ধরিণীতে “পানী” তুলিতে 
যান। এ নদী বা পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া মহিলারা 'পানীতোলা' মহিলা” 

দিগকে অর্ধচন্ত্রাকারে বেষ্টন করিয়। উলুধবনি করেন। তখন প্রধানা 
'পানীতোল। মহিলা* ( সাধারণতঃ বর বা! কন্তাঁর সধর্কী মাত। বা! অন্য নিকট 

সম্পকীঁয়া মহিলা ) একখানি ছুরি লইয়৷ জলের উপর একটা যোগ চিহ্বের 

(+) মত কাঁটিয়৷ অপদেবত৷ তাড়ান। তারপর তিনি ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর ও 
ত্রিশকোটী দেবতার আশীর্বাদ প্রার্থনা! করিয়া জল তোলেন। তৎপরে 

অন্যান্ত 'পানীতোল।” মহিলার! জল তোলার পর পুনরায় “বিয়ানাম' গাহিতে, 
গাহিতে বাগ্করগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রত্যাগমন করেন। তাহারা বাটা 

আসিয়া এই উত্তোলিত জল দ্বারা বর বা কন্াকে স্গানাগারে (বেই ) 

স্নান করাইয়া আবার হরিধ্বনি ও উলুধ্বনি করেন। এই ন্নানাগার 

সাধারণ লানাগার হইতে পৃথকৃ। পুর্বে আমরা “বেই'এর কথা বলিয়াছি। 

এই জিনিসটা কিরূপ তাহা জানিবার জন্ত বঙ্গীয় পাঠক-পাঠিকাগণের 

আগ্রহ জন্সিতে পারে । উপর-আসামে ও মধ্য-আসামে হিন্দুর পুত্র-কন্তার 

বিবাহ উপলক্ষে বাটীর প্রাঙ্গণের এক কোণ আবরু করিয়া! 

তথায় একটী নাতিউচ্চ চতুফ্ষোণ বেদি প্রস্তুত করত তাহার: 
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উপর একটা পীড়া পাতে । এই বেদির চারি কোণে চারিটা খোঁটা পুতিয়া 
রাখে। পরে এঁ খোঁটার প্রত্যেকটার সহিত একটা চার! কলাগাছ বসান হয়। 

'অসমীয়! ভাষায় চাঁর! কলাগাছকে “কলপুলি" বলা হয়। অসমীয়! হিন্দুর! 

এই খোঁটাগুলির গায়ে সাধারণতঃ কার্পাঁস সথত্রদারা সিন্দুর-দংযুক্ত আত্রপত্র 
বন্ধনপূর্ব্বক ঝুলাইয়৷ রাখেন, এবং এ খোঁট| চারিটীর অগ্রভাগে চারিটী 
কলসির মুখ প্রবিষ্ট করাইয়! উহাদের উপরিভাগ হইতে নিয়ে অর্ধাংশ পর্যস্ত 
এরূপভাবে বন্ত্র ধা আবৃত করে যে, এ বন্ত্রবেষ্টনী দর্শন মাত্র কতকটা 

মন্দির বলিয়। ভ্রম হয়। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামের 'হন্দুগণ এই 

নানাগারকে “বেই” বলেন। 
বর ও কন্তার বাটার মহিলার! 'বেই'এর পার্খে জল তুলিবার পাত্রগুলি 

রাখিয়া 'নোয়নি”র গান (শ্নানের গান ) গাহিতে গাহিতে বর ও কন্তার 

বনত্প্রান্ত ধারণ করিয়া বাড়ীর ভিতর হইতে সেখানে আনয়ন করেন। জনৈক 
স্্ীলোক একটা পিত্ৃষ্পীর থালায় আতপ চাউল ও তদুপরি একটা মৃত্প্রদীপ 

রাখিয়! তাহাদের অগ্রগমন করিতে থাকেন। এই পাত্রটাকে “আরতি 

ভুরলী বল! হয়। ইহ! একটী মাঙ্গলিক চিহ্র। তৎপরে বরের বাটীতে 

বরকে এবং কন্তার বাঁটাতে কন্তাকে বেই” প্রদক্ষিণ করাইয়া পীড়িতে 

বসান হন। তখন মহিলারা জনে জনে “মাহ-হালধি' ( বাটা মাষফকলাই ও 

কাচা হলুদ) মাখান। 'মাহ-হালধি” মাঁথান হইলে “পানীতোলা' 

মহিলা তাহার জলপূর্ণ কুস্ত হইতে জল লইয়! বর ও কন্ঠার মাথার উপর 
দশবার জন ছিটান | সেই সময় ঘন ঘন উলুধবনি হইতে থাকে । তৎপরে 

একটা বাদী বা গোলাম একটা ক।সার “গামলা*তে জল লইয়! বর 9 কন্ার 

পন প্রক্ষালন করে। এই কাষে/র জন্ত বর ও কন্ঠ। স্বহস্তে তাহাকে একটা 

টাক! 9 একখানি গামছা 'অথব! চাদর উপহার দেয়। পদদপ্রক্ষালনাস্তর 

মহিলার। একে একে নিজ নিজ কুস্ত হইতে বর ও কন্তার গায়ে জল 

ঢালিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্থ মহিলারা উলুধবনি ও “নোয়নি 



: অপমীয়৷ হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ২৯ 

নাম” করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবে “নোয়নি' (ক্নান) হুইয়। গেলে বর, 
কন্ঠর বাড়ীতে যাত্রা করিবাঁর পূর্ব সময় পর্যন্ত নিজ বাটীস্থ আদরে এবং 
কন্যা বরাগমন পধ্যস্ত পিত্রালয়ে অন্নরমহলস্থ আপর মধ্যে সথি-পরিবেষ্টিত 
হইয়! বসিয়! থাকে । এই সথির! পৌরাণিক বিবাহ-গীতি গাহিতে থাকেন ।' 

পূর্বে বলিয়াছি যে, আসামে ৩ দিন, ৫ দিন অথবা ৭ দিন ধরিয়া, 

বিবাহের অনুষ্ঠান কার্য চলিয়! থাকে । মধ্য-আসাম ও উপর-তাসামে নির্দিষ্ট 
অনুষ্ঠান-দিবস হইতে বিবাহ-দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ বৈকালে কয়েকটা স্ত্রী- 
আঁচার অস্তে এই মন্দির (বেই) মধ্যে বরকে ন্নান করাইবার কালে 

বাড়ীর স্ত্রীলৌকের। বেদির চতুদ্দিকে প্রদক্ষিণ করত “নাম” গাহিয়া 
থাকেন। সেইদিন বরের ঘরে বরকেই কেবল এই মন্দির মধ্যে স্নান 

করান হয় না__কন্তার ঘরে কন্ঠাকেও তন্রপ নিয়মে স্নান করান হইয়া 
থাকে। “বেই' তৈয়ার করিতে কোন ব্রাহ্মণের আবশ্ঠক হয় না। অনেক 

স্থানে এনপ প্রথা আছে যে, “বেই' পাঁতিবার পূর্বে প্র স্বানের মধ্যভাগে 
একটী মাটার হ্াড়ীতে আধসের আন্দাজ আতপ চাউল, একটী হংস ডিম্ব 

ও একটা রৌপ্য মুদ্রা পুতিয়া রাখা হয়। বিবাহ সম্পাদনের তৃতীয় দিবস 
পরে টহাকে বাঠির করিয়। অন্যান্য খাগ্ঠার্দি সহ কৌন একটা ভিক্ষুককে 

দেওয়া হয়। 'বেই'এর আরতন দৈর্ধ্যে প্রস্থে কতখানি হইবে সে সম্বন্ধে 

কোন নিয়ম নাই। উহ! প্রস্তুত কালে বাড়ীর লোকেরা সুবিধামত 

চতুক্ষোণযুক্ত পরিনর করি লন। 

ত্ররোদশ পৃষ্ঠায় 'বিবাহৌৎসব ও কলর গুরিত গ! ধুয়ান” প্রসঙ্গে 
অসমীয়। হিন্দুধিগের বিবাহোত্পব সাধারণতঃ ৩ দিন ধরিয়া হইবার কথা 

যাহ] ব্ল। হইয়ীছে, তাহা! আমর! মপ্যআসাম ও 

উপর-আ সাম ঞ্চলের হিন্দু্দিগের মধ্যে কেবল 

দেখিতে পাই। নিম়-আসামের হিন্দু্দিগের এই 
উৎসব কাল ১ দিন মীত্র। এই অঞ্চলের হিন্দু 

নিপ্-আপদামে বিবাহোৎ- 

সব কাল ও বর-কন্টার 

কলর গুরিত গা-ধুর! 
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শ্রেণীর বরকন্ঠার বিবাহের দ্দিন হৃর্ধ্যান্তের কিছুক্ষণ পুর্বে “কলর গুরিত' 
ব্যতীত «“বেই' এ স্নান করিবার প্রথা একাবারেই নাই। এই দিন বরের 
বাটাতে বরের মাতা এবং কণ্ঠার বাটীতে কন্তার মাতা অতি গ্রত্যুষে 

উঠিয়া আত্মীয়গণ ও গ্রামের অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত মিলিত হইয়! 

এবং কয়েক জন বাদ্যকরকে আপনাদের সঙ্গে লইয়া গীত গাহিতে গাহিতে 

নদী অথবা পুষ্করিণীর ঘাটে যাঁন। বাটা হইতে বাহির হইবার কালে বর 
ও কন্ঠার মাতা এবং সম্পকীঁয় স্ত্রীলোকের ঘট এবং একখানি ডালায় 
করিস! প্রদীপ, হরীতকী প্রভৃতি মাঙ্গগ্য দবা লন। তীহার1 এই ঘটে 

করিয়! জল তুলিয়৷ আনিয়া গৃহমধ্যে রাখিয়া দেন। এই দিন বাড়ীর 
লোকের! ৪1৫ ঘটিকার পুর্বে ষে কোন সময়ে উঠানের এক পার্থবে একটা 

কলাগাছ আনিয়া! পুতিয়া রাখে । তাহার তলদেশে বর-কন্ঠার ম্নানের 

জন্য কয়েকটা খণ্ডিত কদলীকাও পা'তিয়৷ আসন করিয়৷ রাখা হয়। 
সন্ধ্যার একটু পূর্বে বর ও কন্যাকে এই আসনে বসাইয়! মাত! ও অন্যান্য 
সম্পকীয়। স্ত্রীলোকের! তাহাদের উভয়ের গায়ে মাসকলাই ও হরিদ্রা 

মাথাইয়! উত্ত ঘটের জল দিয় নান করাইয়া দেন। চুড়াকরণ উপলক্ষে 
মধ্যাহ্কাঁলে এইরূপভাবে স্নান করিতেও আমরা দেখিতে পাই। 

বর যখন বিবাহার্থ কন্তার বাটাতে যাত্রা করিবার উৎযোগ করেন 
তৎকালে বাটীর মহিলার! "মুয়াগ-তোলা' নামক একটী মঙ্গলানুষ্ঠান 

করেন। বঙ্গীয় পাঁটিকাগণেক জ্ঞাতার্থ এখানে 

সয়াগততোনা _ উল্লেখযোগ্য যে, নিয়-আসামের ধুবড়ী মহকুমায় ইহাকে 
“সোহাগ-তোলা?, কামরূপ অঞ্চলে 'নুয়াগ -তোলা”, মধ্য-আসামের তেজপুর 
অঞ্চলে “মুয়া (সুরা) ভাগ তোল!" এবং উপর-আসামের শিবসাগর 

অঞ্চলে “মুয়াগুরি-তোলা” বল! হয়। ধুবড়ী মহকুমার ব্রাহ্মণ ও কায়গ্থের 
মহিলাগণ কেবল বিবাহের দিন “সোহাগ -তোলা”র অনুষ্ঠান করেন। 

সন্্ান্ত ঘরের মহিলার! দোলায় উঠিয়া সঙ্গিনীগণন “নুয়াগ তুলিতে যান। 



অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৩১ 

উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুগণ নিজ বাঁটীতে সুয়াগ 
তোল অন্তে বিবাহীর্থ কন্তার বাঁটাতে যাঁত্র। করেন। 

কামরূপে গৌহাটী মহকুমার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
কিরূপে ইহার অনুষ্ঠান হয়, এক্ষণে তাহা বল! যাউক। সেখানে আমর! 
দেখিতে পাই-_“কলর গুরিত? বরকে স্নান করাইবার পর তাহাকে বাটীস্থ 
প্রাঙ্গনে এক আসনোপরি বসাইয়া রাখা হয়। বর, কন্তাঁর বাড়ীতে ধাত্রা 

করিবার অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্বে তীহার মাত! গ্রামের স্ত্রীলোকবৃন্দ ও 

আত্মীয়গণ সহ একটা ডালায় করিয়া! চাঁউলের দোনা, প্রদীপ, হরীতকী, 

আতপ চাউল, মুদ্ঘট প্রভৃতি মাক্গলিক দ্ুব্য লইয়। কোন একটী পুঙ্ণরিণী 
বা নদীর ঘাটে [বরকে ম্লান করাইবার অন্ত প্রাতে যেখান হইতে জল 

উত্তোলন কর! হইয়াছিল সেখানে ] গমন করেন। তৎকালে খর স্ত্রীলোকের 

গীত গাহিতে গাহিতে, ঢুলিয়ারা ঢোল এবং খুলিয়ারা খোল বাজাইতে 

বাজাইতে তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করে । বরের মাতা, খুঁড়ি অথব! পিমি ৩, 
৫ ব! ৭ বার এর নদী অথব৷ পুঙ্করিণীতে ডুব দেন। প্রতিবার জল হইতে মাঁটা 

তীরে তুলিয়া আনিয়! তন্বার! প্রায় 
অর্থ হুস্ত অথব! তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ 

নুন ছুইটী উচ্চ 'দৌল” বীধেন 
এবং উহার চতুর্দিকে প্রায় অর্ধ 
হস্ত পরিমিত 'ধরিকা? ( উলুখড় )' 

পুতিয়া দেন। এ উলুখাড়ের 

চতু্দিকে সুতার বেড় দেওয়! হয়। ইহার পর তিনি জলে নামিয়! ডুব দিয়া 
কিঞ্চিৎ মৃত্তিক! তুলিয়া স্থলে উঠিলে জনৈক আত্মীয় তিনটা আম্রপল্লব দ্বারা 

তাহাকে কোমলভাবে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করেন, “কি দেখিলে ? 

তদুত্তরে বরের মা বলেন, «ঢোলর কুব” অর্থাৎ ঢে।লের বাজনা । অতঃপর প্র 

উত্তোলিত মৃত্তিকার কিয়দ্ংশ উপরিউক্ত ডালায়, দোনায় ও «দৌল'এ 

গৌছাটা মহকুমা! অঞ্চলে 

সুয়াগ -তোল। 



৩২ আপাম প্রসঙ্গ [ ১ম খণ্ড 

দেওয়৷ হইলে পুনর|য় তিনি জলে নামিয়া ডুব দিয়! কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা তুলিয়া! 

আনিকা এরূপ করেন । দেশীয় প্রথ! অনুসারে ৩ বার ৫ বার অথবা ৭ বার; 

এইরূপ করিবার পর, আর একবার তিনি ন্নান করেন-_সেবার মাটা 

আনেন না, স্থলভ।গে উঠিরা গ! মুছিয়া শু বন্ত্র পরিধান করেন। অতঃপর 

৩ বার অথবা ৭ বার জলে আতপ চাউল ফোলয়। দেওয়! হয়। এই চাউল 

ফেলিবার কালে দুইজন অথবা! তিনজন আত্মীয়৷ উহা! হইতে কিছু পরিমাণ 

লইয়৷ রাখেন। তৎপরে বরের মা তিনজন, অথব! পাঁচজন আত্মীয়৷ সধবা 

স্ত্রীলোকের আচলে আতপ চাউল ফেলিয়া দেন। ইহার পর তিনি 

পুনরায় নান করিয়া মুখে জল ভরিয়া লন ও শু বস্ত্র পরিধান করিয় বাড়ী 
ফিরিয়া যান। ফিরিবার কালে এক ব্যক্তি কোদাল দ্বার! রাস্তায় গর্ভ 

কাটিতে কাটিতে যায়। একজন স্ত্রীলোক এ গর্তে মিশ্রিত হু্ধ-কদলি দিয়া 
যায়। বরের মাত কয়েকটা উলুখড় দংযোগে এই ছুগ্ধ কদলির কিয়্ৎ 

পরিমাণ তুলির! তুলিয়া একটা কংসপাত্রে রাখেন । এই পাত্রে পুর্বব হইতে 
একটী টাকা, চাউল ও মাপকলাই রাখা হয়। বরের মাতা বাটীর প্রাঙ্গনে 

পৌঁছিলে ছুইজন স্ত্রীলোক বরের মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র প্রসারিত 
করত ধরণ করেন। বরের মাত। তখন তাহার সম্মুখে ৫ বার অথব 

৭ বার প্রদক্ষিণ করিলে এ কাংস পাত্রস্থ ট।কা বরের মস্তকোপরি ধৃত 

কাপড়ের উপর ফেলিয়া দেওয়া হয়। কাঁপড়খা'নর এক দিক নীচু করিয়া 

দলে জনৈক ব্যক্তি টাকাটা ধরিরা লন। তৎপরে পাত্রস্থ চাউল ও মাস- 

কলাহয়ের কিয়দংশ এ কাপড়ে ফেপির। দেওয়। হয়। বর উপরিউক্ত 

টাকাটী তাম্ুল ও পানসহ একটী বাটায় করিয়া! তাহার মাত।কে দিয়া 

প্রণাম করেন। এই সময তিনি তাহাকে মনে মনে 'আণার্বাদ করিয়। 

তাহার দুখচুষ্বনপুর্বক এ টাকাটী ফিরং দেন। অনস্তর স্প্নাগ২তোলার 

সময় মুখে করি? আনিত জল তিনি ফেলিয়! দেন এবং একটা ক'সপাত্র 

হইতে একটা চাউল লইয়| তাহার পুত্রের মুখে দিয়া থ|কেন। 



অসমীয়া! হিন্টুদিগের-বিবাহ-পদ্ধতি ৩৩ 

কন্যার বাটাতে কন্যার মাত। কন্যাকে “কলরগুরিত' স্নান করাইয়া 

দিবার পর তাহাকে শু বন্ত্র পরিধান করাইয়! তাহার সিথায় অথব। 
ত্র যুগলের মধ্যে সিন্দুর দেন। তৎপরে এরূপ পদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন, কিন্ত 

জলে ৩, ৫ কিংব! ৭ বার ডুব দিয়! মাটী আনিয়! “দৌল' বাঁধিবার পরিবর্তে 
তিনি অর্থ হস্ত দীর্ঘ দুইটা ছোট ছোট পুক্ষরিণী খনন করেন। ইহাতে 

চাউল, পান, পয়সা, শ্বেত পুষ্প ফেলি! দেওয়া হয়। কন্যার মাতা স্নান 

করিয়! উঠিলে সঙ্গিনী আত্মীয়ারা৷ আত্রপল্লব দ্বার! তাহাকে স্পর্শ করিয়! 
জিজ্ঞাসা করেন, “কি দেখিলে? তহছ্ত্বরে তিনি বলিয়া থাকেন, 

'শিব হুর্ীয় বিয্রনা' । কন্যার বাড়ীতে সুয়াগ. তোলার পর কন্যাকে নব 
বন্ত্র পরিঞ'ন করান ও তাহার মন্তকে সিন্দুর দেওয়া হয়। অতঃপর 

তাহার মাতা তাহাকে ঘরের মধ্যেই আসনে বসাইয়া! রাখেন । 

বিবাহের দিন বেল! ৯টা হইতে ১২টার মধ্যে একটা শুভক্ষণে বর ও 
কন্তার বাটার পাচ জন অথব| সাত জন সধবা স্ত্রীলোক মিলিত হই জল 

সহিয়া থাকেন। প্রথমে তাহারা শঙ্খ বাজাইতে 
পশ্চিম-বঙ্গে জল 
জনি বাজাইতে ও উলুধবনী দিতে দিতে কোন দেবতাস্থানে 

যান। যখন তাহারা সেখানে যান, তখন তাহাদের 

হাতে পান, সুপারি, সন্দেশ, তেল, হলুদ, একটা গাঁড়, ও একটী ঘটা ব! 

মৃত্ঘট থাকে । পূর্ব্বে এই সময় ঢুলিয়ার। তেওট তালে বাছ্ধ করিত। 

ইহার মধ্যে সাতটী তাল আছে। বর কন্ার ত্রিকালের মঙ্গল সাধনের 

জন্যই তেওট তালে ঢোল বাঁজানর উদ্দেশ্ত। জনৈক সধবা যাইবার পথে 
ঘটি করিয়া কৌন পুফরিণী হইতে জল তুলেন। তীহার! গাড়,র জল 

ঢাঁলিতে ঢালিতে নিকটস্থ দেবতাস্থানে গিয়! এ সকল বস্ত রাখিয়া দেন। 
জনৈক মহিল! সেখানকার সধব। ব্রাহ্মণীকে আলতা ও সিন্দুর পরাইয়া দিলে 

পর তিনি এর ঘটের ছুই পার্খে তিন বার করিয়া ছয় বার জল ঢালিয়া দিয়৷ 

উহার মধ্যে আর তিন বার জল ঢালিক্ দেন। এয়োরা সেখানে পান 
০ 
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দিয়। ঘটটিকে বরণ করিবার পর এর ব্রাঞ্ণীকে পান, সুপারি, সন্দেশ প্রভৃতি 

দেন। তৎপরে তাহারা শঙ্খধবনি এ উলুধ্বনি করিতে করিতে এঁ ঘট 

লইয়া পাচ বাড়ীতে যান। বাড়ীর সধবার! জল দিলে তাহার! পান, সুপারি, 

হরিদ্রা, সন্দেশ প্রভৃতি প্রদান করিয়া! বিবাহ-বাঁটীতে ফিরিয়া আসেন। 

অতঃপর বরের বাটীতে বর এবং কন্ার বাঁটাতে কন্তা খন কলাতলায় 

স্নান (৪) করে, এ সধবাঁর! তাহাদের মন্তকে সহা জল ঢালিয়া দেন। 

তৎপরে এয়োরা এঁ কলাগাছের গাত্রে জড়িত চরকা-জাত সুতা খুলিয়া 

লইয়া কন্তার বামহন্তে তিন পাঁক এবং বরের দক্ষিণহস্তে তিন পাঁক 

জড়াইয়া দেন। পূর্বে পঞ্চতীর্থ হইতে জল সংগ্রহ করিয়৷ এ জল দ্বারা 

বিবাহাদি সংস্কারের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইত। জল সহা 

ব্যাপারটা উক্তরূপ অভিষেক ক্রিগ্সারই অন্ুকল্পে যে প্রচলিত হইয়াছে, 

ইহা ম্পষ্টরূপে প্রতীতি করা যাইতে পারে। বাহা হউক, বাঁসী বিবাহের 
দিন বর-কন্তার মাথায় এই জল একটু দিবার জন্ত সযত্ে রাখিয়া দেওয়া 

হয়। অনুসন্ধানীস্তে জান। গিয়াছে যে, গুরুত্থানীয় কোন ব্যক্তির 

শাড়াশব্ব ন! পাওয়া! গেলে বঙ্গীর সধবারা বিশেষ সতর্কভাবে মৃছকণ্ে 

“জল সহার+ সময় পুর্ব্বে গীত গাহিতেন। বর্তমানে তৎকালে বঙ্গ-মহিলার 

গীত গাহিবার রীতি নাই। নিয়ে তাহাদের তৎকালীন গানের একটা 

নমুনা দেওয়া! হইল £-- 
জল সহার গান-_ 

পসই লো সই মকর গঙ্গাজল, 

আজ হবে কামিনীর বিয়ে 

সইতে যাৰ জল । 

(৪) কলাতলার স্নান--উঠানের মধ্যে চারিদিকে চারিটী কলার ডাল পোতা হয়। 

এই স্থানের মধ্যে একটা শীল থাকে । বর বা কন্যা তছুপরি বসিয়া স্্ান করেন। তাহাকে 
“কলাতলায় হান” বলে। 
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উলু দিয়ে শাক বাজায়ে 
বরণ ডাল! মাথায় লয়ে 

জলের ঝার। হাতে করে 
জল সইতে চল ।” 

মনৃক্ত রাক্ষদ ও পৈশাচ বিবাহ বরের বাঁটাতেই সম্পন্ন হইত। কিন্ত 
ব্রাহ্ম, দৈব প্রভৃতি বিবাহ কন্তার বাড়ীতেই প্রচলিত ছিল। খগবেদ 

সংহিতাতেও কন্যার বাঁড়ীতে বরের বিবাহ-কার্ধ্য 

সম্পাদনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, 

১৮৬৫-_-৬৬ শ্রী: অবের পূর্বে বঙ্গদেশে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুজাতীয় বরের! কর্ণে 

স্বর্ণের “বীরবৌলি'। কণ্ে হার", হস্তে “বালা' ও বাহুতে “বাজু, নামক 
অলঙ্কার পরিধান করিয! কন্ার বাড়ীতে ধা করিতেন। বর্তমানে কেবল 

হারের বাবহার দেখিতে পাওয়| যায়। “উজনীয়া” অঞ্চলে দেখা যায়, “বর 

যখন হস্তে গামখাড়, নামক অস্কার পরিধান করিয়া একদল গাহিকা- 

পরিবেষ্টিত হইয়। আত্মীয়-স্বজন সহ কন্তার বাড়ীতে ধাত্রা করেন, তখন 

ভাহার সহিত “ডাঁমলি ভার” (হোমের ভার ) যায়। “নামনি' আসামের 

বড়পেট। হইতে মঙ্গলদৈ পর্ধ্যস্ত অঞ্চলে বরের সহিত একদল স্ত্রীলোক 

স্বতঃপ্রবৃত্ত হুইয়া৷ কন্যার বাঁটাতে গীত গাহিতে গাহিতে গমন করে। 

তাহাদের সহিত ছুলিয়ারা থাকে । এই স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রিত করিতে, 

হয় ন| বলিয়। তাহারা কোনরূপ পারিশ্রমিক পায় না। বরকর্তা তাহাদ্দের 
প্রত্যেককে কেবল মাত্র দিধা দিয় থাকেন। বরের প্রতিবাসিনী কলিতা। 

কেওট বা কৈবর্ত, কৌচ প্রভৃতি জাতির কতিপয় স্ত্রীলোক তাহার 

সঙ্গিনী হইয়া থাকে । সিধাঁর পরিমাণ হাস করিবার জন্য অনেক সময় 
বরকর্ত। নির্দিষ্ট সংখ্যক মহিলাদিগকে গমন করিতে অনুমতি প্রদান : 

করেন। যাহা হউক, আসামের ব্রহ্ষপুত্র উপত্যকায় দেখ যায়, “বরের 

বাড়ী কন্যার বাড়ী হইতে ১০1১২ মাইলের অধিক দূরে এবং বিবাহ 

কম্ঠাগৃহে বরযাত্র। 
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দারুণ গ্রীষ্ম অথব! বর্ষা কালে ইইলেও সঙ্গিনী মহিলাগণ স্বেচ্ছায় ও উল্লাসে 
এই দীর্ঘ পথ গীত গাহিতে গাহিতে কন্যার বাড়ী গিয়৷ উপস্থিত হন। 

সাধারণতঃ অন্যূন ১১:১২ বদর হইতে ৪০1৪৫ .বংসরের মধ্যে উপরিউক্ত 
যেকোন জাতির যে কোন বয়স্কা মহিলা বরের সঙ্গিনী হইতে পারে। 
কন্যাগৃহ অধিক দূরবর্তী না৷ হইলে কুমারীগণও তাহাদিগের দল বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে ।” আমরা জানি [ কেবল অনুসন্ধানে নহে ] নিয়-আসামে 

ৰরের কোন সঙ্গিনী পৎক্রান্ত হইয়া! বিপন্ন হইলে বরপক্ষীয় ব্যক্তিগণ 
সাধারণতঃ তাহাদের শুশ্রষ! সম্পাদনে ওদাসিন্য দেখান। ইহা অবশ্ঠ 

কতিপয় স্থানের সন্ত্রস্ত ব্যক্তি বিশেষের কথা। যাহা হউক, মধ্য-আসাম ও 

উপর-আসাম অঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর বর যখন কন্যার বাটাতে ষাত্রা করেন, 
তখন তাহার সহিতও ণ্ডামলি ভার যায়। এই ডামলি ভারের মধ্যে 

থাকে_-১। হোমের দণগ্ুবাড়ি, ২। মৃৎ অথবা 

পিতলের ঘট, একটা ধান্তের শিষ, একখণ্ড ছোট 

পাথর, ক্ষীর, গ্রদীপ “তৈল” স্বৃত, খৈ, কুমারের চরু, বরের জলখাবার, ৩। 

ফুল, তুলসি, নৈবেষ্ঠ প্রভৃতি ; ৪। কোঁশাকুশী। পুর্বে “গোলাম'রা এই 

ভার বহন করিত। এক্ষণে গোলাম না থাকায় অনেকেই ইহা বহন 
করিতে লজ্জা বোধ করে। ধাছার বাটাতে ভৃত্য নাই, এই কাধ্যের 

জন্য তাহাকে বাহক নিযুক্ত করিতে আজকাল অনেক সময় বড়ই বেগ 

পাইতে হয়। 
সরকারী রাস্ত ছাড়িয়া! যে রাস্ত দিয়া বাড়ীর প্রবেশদ্বার পর্য্যস্ত 

যাতায়াত কর! হয়, অনমীয়ার। তাহাকে 'পছুলি' বলেন। উপর-আসামে 

এই পছুলির শেষ প্রনতস্থ ফটক-ারের সমীপবর্তী “কলর গুরিত' টাকে বর 
সস পাপী পপ” শি দিসি আপ আচ ৮ শশী ০০ -ছিশি চি পপর - ও সত স্পা নিলির 

(৫ বলি সমীর হিনুকলতাগণ এই “কমরগুরিততে বা করেন মা। বরকে 

সন্বর্ধনার জন্যই এখানে কয়েকটা কলাগাছ পুতিয়! রাখা হয়। 'কলর গুরিত' শবের 

অর্থ--কলাগাছের নিকট । 

ডার্মলি ভার 
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উপস্থিত হইলে কন্যার পিতা, খুড়। ও জ্যো্ঠভ্রাতা পুরোহিতকে লইয়া গন্ধ 
পুষ্প, ধূপ, দীপ, মালা, বস্ত্র ও তাুল সহ তাহাকে [বিষুম্বরূপ ভাবিয়া! ] 
সম্বর্ধনা ও পূজা করিতে উপস্থিত হন; মাঙ্গলিক কাধ্যান্ষ্ঠান হেতু এই 
«কলরগুরি' হইতে 81৫ নল (১ নল-৮ হাত ) দূরে পূর্ব হইতে অন্লস্থান " 

পরিষার করিয়! রাখ! হয়। প্রসিদ্ধ গোস্বামী বংশীয় “মহাপুরুযীয়াগণ দোলা”য় 

উঠিয়া! উক্ত পুজাপোকরণাদি ও নানাবিধ বাগ্ধ্বনি সহ “বড়গীত' গাহিতে 
গাহিতে বরকে অভ্যর্থনা! করিতে “কলরগুরিত' যান। ইহার পর বরপক্ষের 

তরীলোকদল সাধারণতঃ কয়েকটী কৌতুকপ্রদ গীত গাহিয়! থাকেন। নিয়ে 

তৎকালীন ছুইটী গীতের নমুনা দেওয়া হইল £-_ 

১। কলর গুরিত গোয়ানাম 

শলাগ লৈ জেঠেৰি মুুকাই হাহিলে 
বৈনাই বৰ ভাল বুলি হে। | 

অলপে মতীয়৷ বৈনাই কুমলীমা৷ 

ছত্র ধৰিছে তুলি হে॥ 

শহুৰৰ পদুলি দকা-দমক! 

কি ফুল ফুলিলে হালি হে। 

পিদ্ধিবৰ মন গল জেঠেৰি বৈনাই 

ইন্দ্র মালতীৰ চাকি হে ॥ 

শহুৰৰ মৰমে বাঁক দেখিলে 

চপাই কল গুৰিত থলে হে। 

শলাগ-_কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। কুমলিয়--কোমল। দকা-দম্কা__উচুনীচু। হালি 

হেলিয়।। চাকি--মণ্ল। বারু--ভাল। চপাই-_ধরিয়! আনিয়া। কল--কলাগীছ। 

গুরিত--গোড়াতে। থলে- রাখিল। 
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শাহ আইৰ মৰমে নিচেই নিদাকণে 

জীয়েকক পইত। যাচে হে॥ 

জীয়েকে বুলিছে মই কিয় খামে 
স্বামী কলৰ গুৰিত আছে হে। 

কিনো কলপুলি কলা এঁ জেঠেৰি 

হালি জালি পৰে হে॥ 
অর্থাৎ _-'জেঠেরি” (জোষ্ঠশ্য।লক) “টবনাই' (ভগ্নীপতি)কে বড় ভাল 

বলে ধন্তবাদ (শলাগ) দিয়া মুচকে হাস্লে। ভ্মীপতি কোমল অর্থাৎ 
কচি বয়সের বলে, তার মাথার উপর ছাতা তুলে ধর্লেন। শ্বশুরের 

[ পদুলি-_বাড়ী ও উঠানের রাস্তা) ইহাকে তোরণ-দার (ফটক-পথ ) বলা 
যায়] ফটক-পথ আ.লো-ছায্বা় মেশান, স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। 

ভন্নীপতির কিন্তু ইন্দ্রমালতী ( চন্ত্রমালতী ) ফুলের মাল! পরবার ইচ্ছ। ভলে!। 

কিন্ত ফটক-পথের সেই ফুল ইন্দ্রমাপতী কিনা জানা গেল না; শ্বশুর 

মহাশয়ের ন্নেহ ভাল করে দেখা গেল; তিনি কলাগাছের কাছে [ অর্থাৎ 

জামাইয়ের অভ্যর্থনার জন্ত যেখানে কলাগাছ রোপণ কর! হইয়।ছিল, 

সেইখানে ] জামাইকে আদর করে রেখে গেলেন। | ব্যঙ্গচ্ছলে বলা 

হয়েছে ] শাশুড়ী মায়ের স্নেহও অত্যন্ত নিদারুণ, তিনি নিজের মেয়েকে 

( পইত৷ ) পাস্ত। ভাত খেতে দিলেন ;) আর মেয়ে মাকে বল্লে, “আমি 
কেন খাব__খাব না) কারণ, আমার স্বামী [ ফটকপথস্থ | কলাগাছের 

কাছে এখনও রয়েছেন, তাঁকে এখনও অভ্যর্থন। করে ঘরের ভিতর আনা 

হয় নাই। [জামাই বলছেন ] ওগো “জেঠেরি” তুমি কি রকম চারা 
“কলপুলি' (কলাগাছ) পুতলে বল দেখি? সে বে দুলে ছুলে কাত, হয়ে 
পড় পড় হচ্ছে দেখ ছি । | উহ! ব্যঙ্গচ্ছলে বল! হহয়াছে ]। 
শপ ০-, 

১4 

আইর_মাতার। নিছেই__একেবারেই। পইতা-_পান্তাভাত। খামে__খাইব। 

কিনে।--কি প্রকারে । হাঁলি-জালি-_হেলেছুলে। 



অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ও৯ 

২। কলরগুরিত গোয়ানাম 

হাতি ীতৰ ফণিখনি বত্বৰে চিতিক]। 

মিলিছে বিচিত্র কেশ ধুরায়ে চণ্ডিকা ॥ 

কলৰ গুৰিত থিয় হৈ বাপুরে কেইথন লিখিলা গাও । 

সকল আয্মতী বেটি ধুরায়ে অকল মাকৰ নাও ॥ 
গা ধুই উঠি চাঁনা বাপুরে পটুয্াত দিলা ভৰি । 
তোমাৰ চেনেহর দাই নিব কোল। কৰি ॥+% 

ইনার পর কন্তার মাতা সঙ্গিনীগণসহ ুয়াগ, তুলিতে নদী অথব৷ 

পুক্ষরিণীতে যান। উপর-আসামে বরের বাঁটাতে নুয়াগতোলা'র প্রথা 
নাই। এই অঞ্চলে ও মধ্য-সাপামে কগ্তার মীতার 

সুয়াগ. তুলিতে যাওয়া সম্বন্ধে একটা প্রচলিত কথা 

আছে, “দরা দেখি সুয়াগুরি তোল। কথাটা শুনি 
কথাটা বোল।” এক্ষণে সেই সমরের কথা বল! যাউক। বর কন্তার 

বাড়ীতে «কলরগুরিত' আসিয়া উপস্থিত হইলে এ সঙ্গিনীগণ উত্তম 
বেশভৃপায় সজ্জিত হইয়া_বাটার সম্মুথস্থ যে রাস্তা দিয়া বর আসিয়াছিলেন 

সেই রাস্ত দিথা--কন্তার মতা, ঢুলিয়া ও অন্ঠান্ত বাদ্যকর সম।ভ- 

ব্যাহারে গীত গাহিতে গাহিতে ন্ুগাগ, তুলিতে যাত্রা করেন। কিন্ত 

এই 'অঞ্চলে কন্যার মাতার কোন জলাশয়ের সান্নকটে এই শুভানুষ্টানের 

কালে ঢুলিগার্দগকে লইয়। যাহবার প্রথা নাই। তীহার ছুইজন 

সঙ্গিনী একটা হনরী (৬ জল ভুলিবার জন্ত একটী মৃদু ঘট ও 

উপর-আমামে কন্যার 

বাড়ীতে সুয়াগ -তোল। 

টে শিশিকি 

ক সং উনি চিতিকা_ফে+ টা; মিহি টিবি ভা নাউ 
-নাম ; পটুয়াত-_-কলার খোল ; ভরি--পা; চেনেহর-_স্বেছের। 

(৬) ছুনরী-_ইহ। আসাম দেশীয় “বাণবাটা'ৰ মত মৃৎ্পাত্র বিশেষ । বাণবাটার মুখ 
থোল! কিন্তু ইহার শুখে ঢাকনি থাকে । প্রথম “টেকেলি দিয়।”র দিন হইতে "খোবা 

খুবি'র দিন পর্য্যন্ত “ছুরী” বিবাহের শুভ কাজে আবশ্যক হয়। ধনী ব্যক্তিরা স্বর্ণ অথবা 
রৌপ্যের ছুনরী ব্যবহার করিয়! ধাকেন। 
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একখানি কাসার থালায় ৭টী কিংবা ৯টা প্রজ্জলিত প্রদীপ ( শল! ), 
যৎকিঞ্চিৎ গুড় চাউল, পান, সুপারি ও একটা পয়স! রাখিয়া সেগুলিকে 
মাথায় করিয়া অস্তঃপুর হইতে বাহির হন। নুয়াগ, তুলিতে যাত্র! করিবার 
কালে কোন কোন রসিক যুবতী *বারীরে এরাপাত বহি থাক, দরাপাত 
আমি সুয়াগুরি তোলে! হে*-_ ইত্যাদি ধরণের গীত গাহিয়। থাকেন। 

যাহ! হউক, জামাত পুত্রস্থানীয় বলিয়া তাঁহাকে বামদ্িকে রাঁখিয়াই কন্তার 
মাতাকে যাইতে হয়। তৎকালে জনৈক বয়োবৃদ্ধ! (গীয়ের ঠানদিদি 
[লিল তীর গোচের ) মস্তকে কুলা অথব1 ধুচনী লইয়া গীত 

সহকারে নৃত্য করিতে করিতে তাহাদের সহগ্ৰমন 

করেন। বৃদ্ধার এই নাচনকে অসমীয়্ারা কুলার বুড়ী নাচন (৭) বলেন। 

সত্রাধিকারী গোস্বামীদিগের ও সন্ত্রস্ত ব্যক্তির বাটাতে এই বৃদ্ধা (কুলার 

বুড়ী ) “গোঁপাল হে খরিকা-ঝাই স্থুয়াগ_ তুলিবলৈ যীয় ছে” সাধারণতঃ 

এই ধরণের পদটুকু গাহিবামাত্র জনৈক সঙ্গিনী “কৃষ্ণের বিক্রম দেখি 
ঞক্ষরাঁজ পরম বিস্ময় মনে হে” এইরূপ একটা কীর্তন পদের এক পংক্তিমাত্র 

গাওয়া শেষ হইলেই দলের অন্যান্ত সঙ্গিনীরা "গোপাল হে খরিকা-ঝাই 

নুয়াগ তুলিবলৈ ষায় হে” পদটার পুনরাবৃত্তি করেন। এইরূপভাবে গীত 

গাহিতে গাহিতে তীহারা “কলরগুরি' হইতে পুর্কোক্ত 81৫ নল দুরে 
পরিস্কৃত স্থানে কংসপত্রে আনিত গুড়া চাউল মাটির উপর ঢালিয়৷ দেন 

এবং তিন দিকে তিনটা শক্ত “থরিকা* (উলুখড়) পুতিয়৷ মাড়শূন্ত অথবা 

অসিন্ধ সুতার দ্বারা সেগুলিকে আবৃত করত উহাদের উপর দিয়! পান, 
পয়স| ও আতপ চাউল ফেলিয়! দেন এবং তৎপরে নদী অথব| পুষ্করিণীতে 

সুয়াগ তুলিতে বান। জামাতার বাম পার্স্থ পথ দিয়। আসিবার কালে 

(৭) কুলার বূড়ী নাচন__উপর-আসাম ও মধা-আদামের বহস্থানে সাধারণ ব্যকতি- 
গ্রণের বাটাতে “হুয়াগ_ তোলা” উপলক্ষে একজন স্ত্রীলোক কুলা ধরে এবং বাগ্ান্বরূপ লাঠির 
দ্বারা যখন এই কুলার উপর আঘাত কর! হয়, তখন আর একজন চপল! স্ত্রীলোক নৃত্য 
করে। সে গীতগুলি সাধারণতঃ রসাম্নক। 



অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৪১: 

তাহাকে দেখিতে পাঁওয়। শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিষিদ্ধ বলিয়৷ “বড় জাপী' 
বা কাপড় দিয়! বরকে আড়াল কর! হয়। ইী'ন্কাদের প্রত্যাবর্তনকাল 
পর্য্যন্ত বর ও তাহার সহচরীগণকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হয়। তাহারা 

ফিরিয়া আসিলে একটা বালিক! আসিয়! বরের পদধৌত 
করিয়! দেয়। সেই সময় বরের সঙ্গিনীগণ “ভরি ধুয়াবলৈ 

কোন্ জনী আহিছে, ভরিত নাইকিয়! মলি” অর্থাৎ__পা! ধুইয়া দিতে কে 
আসিক়াছে, পায় ময়লা নাই, ইত্যাদি ধরণের গীত গায়। বরের পদধৌতের 
পর মহিলাগণ বরের কপালে চন্দন লেপন করেন এবং গলায় ফুলের মালা 

পরাইয়া দেন । যাহা হউক, এঁ গীতটা শেষ হইলে-__-কোন কোন স্থানে 

_ স্ত্রীলোকের! কন্তাপক্ষের স্্রীলোকদ্দিগের মধ্যে চাউল ছড়াইয়৷ দেন। 
অনেক সময় দেখা! যায়, উহাদের মধ্যে কেঠ কেহ তাঁমাসা দেখিবার জন্য 

প্র কার্ধাটী সজোরে করিয়া থাকেন। তৎপরে শাশুড়ী ঠাকুবাণী একখানি " 

থালায় তগুল চূর্ণের পাঁচটা নাড়, পাঁচ পাত পান, একটা মৃত প্রদীপ লইয়৷ 
সদর দরজায় “কলরগুরিত” 'আিয়৷ প্রথমে এক একটা করিয়া নাড়, 

বরের নাসিকীর নিকট ধরিয়া পশ্চাৎ দিকে নিক্ষেপ করেন। তৎপরে এক 

একটা পানপাত। প্রদীপের আগুনে সে'ক দিয়া বরকে উহার দ্বারা ব্জন 

করিয়া অস্ফুট আশীর্বাদ করেন। আশীর্ধাদান্তে তিনি পুত্রবাৎসল্যভাবে 
বরের শির চুম্বন করিয়া তাহাকে আসরে আহ্বান করেন। অসমীয়ারা 
ইহাকে প্দরা-আঁদরা” বলেন। “দরা+ শব্দের অর্থ বর এবং “আদরা” শব্দের 

অর্থ ভ্যর্থন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী বরকে অভ্যর্থনা করিলে পর তাহার 
সঙ্গিনীগণ নিয্মোদ্ধত ধরণের গীত গাহিম্বা থাকেন £__- 

“সৌণৰ বাটিতে লাঁড়। পৰমাণে 
কপৰে বাটিতে দৈ। 

জোরাই আদৰিব শাহুয়েক আহিছে 

হাততে বিচনী লৈ ॥ 

দর1-আদরা 
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শাহ চুটি মতি জোরণইক না পাই ঢুকি 
আছে বৰে পিড়াত উঠি। 

আলগ নিলগ কৰি চুম! খাই পঠালে 
ঢেকুৰ৷ কুকুৰত উঠি ।” 

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে বর, কন্ঠার বাটার বহিদ্বরে আসিয়া! 

উপস্থিত হইলে পুরস্থীগণ তাহাকে বরণ করিয়া লইতে আসেন। নিয়ন 
আসামে পুরস্ত্রীগণ সেখানে ভ্রামাতা বরণ করিতে আসেন ন]। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, 'আপামে-ব্রাঙ্গণ দৈবজ্ঞ ও 'খাতি' কায়স্থ ব্যতীত 

অন্য শ্রেণার হিন্দুকগ্ভাগণের বিবাহ-বয়সের নির্দিষ্টকাল নাই। তাহার! 
স্থান বিশেষে চুম্বন ইচ্ছামত বয়সে পরিণীতা হইতে পারে। বিগত 

প্রথা ১৩৩২ বঙ্গাব্দের কান্তিক মাসে শিবসাগর €েলাস্থ 

মাজুলি অঞ্চলের বহু গ্রামে-__বিশেষতঃ কমলাবাঁড়ী মৌজায়__-আমর! ২৪২৫ 
বৎসরের অনেকগুলি অনুঢ়া কিতা ও কেওট কন্তা দেখিয়াছি। যাহা 
হউক, নিয়-আপামের উত্তর গৌহাঁটী হইতে নগাও অঞ্চল পর্যন্ত স্থান 

বিশেষে কলিত» কেওট 'ও কৌচদিগের মধ্যে এরূপ প্রথা আছে যে, 

যদি কোন কন্তার ২২।২৩ বৎসর বয়সে বিবাহ হয় এবং তাহার কনিষ্ঠা 

সহোদরার বয়ন ২০।২১ বৎসর হইরা থাকে, তাহা হইলে এ কনিষ্ঠ। 

ভগিনীকে এই সমাগত মগুলার সমঞ্গে বরকে চু্ধন করিতে হয়। পাত্রীর 

কনিষ্ঠা ভগিনা চুম্বন না কারলে পাত্রপক্ষ হইতে কোন আপত্তি উতাপিত 

হয় ন!। দেশীয় প্রথা 'অনুপারে স্ত্রীলোকেরাঈ স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়। তাহার 

দ্বারা সর্ধবসমক্ষে বরকে চুম্বন করাইয়! লন। যদি কোন বয়স্থা কন্য। 

লজ্জীবশতঃ তাহা করিতে অনিচ্ছক হয়, তবে পাত্রীপক্ষের অন্যান্য 

সরীলোকের! মিঠা-কড়! কথাম্ব তাহা করাতে বাধ্য করেন। কলিকাত। 

বিশ্বব্দ্ালয়ের অনমীয়। সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অন্বিকানাথ বরার 

নিকট আমরা শুনিরাছি, “অধিকাংশ স্থলে বরকে চুম্বনের জন্য কাহাকেও 
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জোর করিতে হয় না। যদি কন্যার কনিষ্ঠ ভগ্নী না থাকে তাহা! হইলে 
কোন বয়স্থা রমণী বরকে চুম্বন করিয়া গৃহে লই) যান» পাঠক ! আসাম 
অঞ্চলের স্থানবিশেষে কলিতা, কেওট, কৌঁচ আদি জাতির মধ্যে এই 

প্রকার চুদ্ঘন প্রথার প্রচলনের উল্লেখ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। বিগত 
১৯১৩ সালে গৌহাটার উজান বাজারস্থ লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় রামদাস 
ব্রক্গের বাটাতে অবস্থানকালে লেখক তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নিকটবস্তী 

স্থানে গিয়া ইহা চাক্ষুন দেখিয়! ছিলেন । উপর-আনামের ও মধ্য-আসামের 

কলিতা, কেওট আদি জাতির যে সকল লোক ছুই তিন পুরুষ ধরিয়া 
গৌহাটাতে বসবাস করিতেছেন তীাহার। “উজনীয়” অঞ্চলের প্রথার 

ব্যতিক্রম করিয়া! “নামনি” আসামের প্রথান্ুুযারা চলেন ন| । 

২৬ পৃষ্ঠার আমর! “ডামলি ভার, এর কথা বলিয়াছি। নিম়-আসামে 

উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদগের মধো আমর দেখিতে পাই, “বর ধখন কন্তার 
বাড়ীতে যাত্রা! করেন, তখন কয়েকজন বাহক ভারে 

করির়? পুরোহিত মহাশতের ব্যবস্থামত হোম ও পুজার 

দ্রব্যাদি বাতীত বরের মাল ও জলযোগের দ্রবা, কলা, 

দধি, নাড়ত পান, তান্বপ, তৈল, মত্ত প্রতৃত ভ্রব্যপহ তাহার দহগমন 

করে। সন্ত্রান্ত ব্যক্তিরা করেকজন ঢুলিয়া পাঠাইয়! দেন । সন্ধ্যার পরে 

অথবা রাত্রিকালে বর, কন্তার বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর 

কন্তার আত্মা একটী ডানায় প্রদীপ, ধান্য, হরিতকী প্রভৃতি মাঙ্গল্য 

দ্রব্যসহ তাহার সম্মুখে আসেন এবং তৎপরে কন্তার পিতা, তাহাকে 

একটা চ।মর দ্বারা ব্যজনপুর্বক বরণ করিয়া লন। অত;পর কন্তার 

আর একজন আত্মীয বরকে হুহ বাহুর উপর তুলিয়। লইয়া বিবাহ- 

আসরে আসেন। 

মধ্য-আসাম ও উপর-মাসাম অঞ্চলে বর বিবাহ-আসরে আসিয়া 

উপবেশন করিবার পর কন্তাকর্তা ও বর উভয়ে পঞ্চ দেবতার পৃজ ও বিষ্ণুর 

নিম়-আসামে ডামলি ভার 

ও বিবাহ-আসরে বর 
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উদ্দেপ্তে হোম করেন। তৎপরে লগ্নকীল উপস্থিত 

৮৮০৭ হইলে সখি-পরিবেষ্টিতা কন্তাকে মণ্ডপে আনিয়া বরের 

বাম পার্থে উপবেশন করান হয়। বিবাহকালে বরের 

সহিত আগত স্ত্রীলোকদল এবং কন্তাপক্ষের স্ত্রীলোকেরা পরস্পর 

পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া রঙ্গরসপূর্ণ ও বিদ্রুপাত্মক গীত গাহিতে আমরা 
স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অনেক সময় তাহাদের ঠাট্টা-বোটকের। এরূপ কলহে 

পরিণত হয় যে, তাহাদের ধৈরধ্যচ্যুতি ঘটে । তথন সঙ্গীতের ভিতর দিয়া 

উভয় দলে বেশ গালাগালি চলিয়া থাকে । বরপক্ষের স্ত্রীলোকের! কন্তার 

আত্মীয়-স্বজনকে এবং কন্যাপক্ষের স্ত্রীলোকের বরের আত্মীয়-্বজনকে-_ 
এমন কি পুরোহিত মহাশয়কেও__সঙ্গীতের মধ্য দিয়! ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ 
ব্যতীত গালি দিতে ছাড়ে না। নিম্নে কাগজ্ঞানবিবর্জিতা “নামতী আই” 
দিগের তৎকালীন বিরোধ-মুলক গীতের নমুন! (৮) দেওয়৷ হইল £_ 

১। জোরানাম 

(প্রং) জয়মলা এ ॥ 

জোরানাম একুরি জোরানাম দুকুরি 
জোরানামএ চাৰিকুরি। 

জোরানামর লগত দীঘল দি পরিবি 

জোরানাম নেগাবি বুলি ॥ 

বুতি নাঙ্গলরে কুটা 

বাপেরর মরতে আমি হাঁগিলো 

তাইবোর বেঙ্গেনাগুটী। 

(৮) “উন্ধনীয়া” অঞ্চলের গ্রীপ্রী মধুমিশ্র সত্রাঁধিকারী স্বনামধন্য শ্রীযুত দ্বারিকানাথ 
দেব গোস্বামী মহোদয় “জোরানাম' তিনটা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রদান করিয়া অনুসন্ধিৎ- 

হুক বঙ্গীয় পাঠক-পাঠীকাগণের কৌতুহল নিবৃত্তি করিলেন ।_ লেখক । 
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তনুকা বহরে আনু 
আমারে আঁগতে নামতি নোলাৰি 

পাদ মারি ফালিমে তালু॥ 

বারীরে শিমলু ওঠের হৃতীয়া 
তাতে পছুমরে চক । 

নেমাতি থাকোতে মারে যেন দেখিলি 

ভাল বুট়ি মারক জোক ॥ 

| ২। জোরানাম 

(ঞ্ং) এ রবি॥ 

পথারর পুলিধান নামতীক ধরি আন 
মাজর চুলিকোছাত ধরি। 

মাজর চুলিকোছা মোরে ভরি-মছ! 
তাইর্তর নেঘেরি খোপা; 

নেঘেরি খোপাটো৷ ভরিদি চিঙ্গিলো 

ভাল বুট়ি মীরক জোক।। 

পুরোহিতকে আক্রমণ করিয়া! “নামতী আই”রা (গাহিকার! ) এইরূপ 

ধরণের গীত গাহিয়। থাকে £ 

ৃ ৩। জোরানাম 

(ফ্ং) জোনবেলি ॥ 

লাওপাত কজলা বামুণটো 'অজল৷ 

পিঠা খাণ্ড পিঠ! খাণ্ড করেছে । 

সাঁতোট! ঢেকীরে পিঠা খুন্দি দিলে 
বামুণ চেরেলীয়াই মরে । * 
তা 

* কজল!--সবুজ ; আজলী-__অজলা ; চেরেলীয়াই-_হাগিয়! হাগিয়! 



৩ আসাম প্রসঙ্গ 

(জং) রামরাম * 

ও «পি ০, 

বামুণর মুখত জুই ভরাই দে তপত গুড় 
চেলাই ষক দুপারি দাত হে। 

বরালি মাছরে তিনতা টোটোলা 
টেঙ্গাদি খাবলৈ ভাল ॥ 

আমার গুক বাপুর পেটোতো৷ গেরেজ৷ 

জয়ঢোল বাবলৈ ভাল। 

বামুণে বিধি গাই জোলোঙ্গ৷ পিতিকে 

ভোজনি দোঁখলে সক ॥ 

কুমারর আগতে বাতর কোবাগৈ 

লাগিব ছুনীয়। চক। 
আনোৌতে আনিলে বাটতে ভাগিলে 

আজলী কুমারর চক ॥ 

পুজা করে! বুলি রাইকহ বামুণে 
মধুপরককে খালে হে। 

শৃ্দিরে স্ুধিলে কলে হুকি মারি 

ংঘার মুদ্রাই খালে হে॥ 

খাওতেও খালে এভাগি রাখিলে 

বামুণীক দিবগে লাগে। 

নেপালে বামুণী করিব বিঘিনি 

বামুণে ভয়তে পাদে ॥ * 

[ ১ম খণ্ড 

*« চেল্লাই হক-দীঁত বাহির করে চলে যাক্; টোটোলা-_গণ্স্থল ; গেরেলা-_ 
শি 

'বড়; বাবলৈ__চাপঢাইতে ; ছুনীয়া--এক ছোনপূর্ণ ; রাইকহ-_রাক্ষদ ; মধুপরকা-_ 
ষধূপর্ক। 



অসমীয়। হিন্দুদদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৪৭ 

যাহা! হউক, শীস্ত্রবিহিত সম্প্রদান ও হোমাগ্রি-ক্রিয়৷ নিষ্পন্ন হওয়ার 
পর বর ও কন্ঠাকে অন্দর মধ্যে এক সুসজ্জিত আসরে বসাইয়া৷ মহিলারা 

আবার “বিয়ানাম” গাহিতে থাকেন। সেই সময় 
বেই ফুরোয়! 

বর ও অবগুনাবৃতা কন্তার সম্মুখে এক পাত্র আতপ 
চাঁউল রাখা হয়। তখন বর এই চাউলের মধ্যে নিজের একটা অঙ্গুরী পুতিয়া 
রাখেন। একটী মহিল!। এই অন্ুরীটা কন্তার দ্বারা চাউলের মধ্য হইতে বাহির 

করিয়া আনান । স্বামীর প্রথম ও প্রধান গ্রীতি-উপহার জ্ঞানে কন্যা আজীবন 
তাহাকে সযত্ডে রাখিয়া দেয়। কন্তা এই অস্গুরীটী গ্রহণ করিলে মহিলারা 
বর ও কন্যাকে বহির্বটাতে আনিয়া! “বেই”এর চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান। 
তৎকালে তাহারা! সরস বাঙ্গ করিয়৷ পল্লবসংযুক্ত আ্ডাঁলির দ্বারা বর-কন্যাকে 
মৃছ প্রহার করিতে থাকেন। উপর-আঁপামে ৭ মধ্য আসামে ইহাই হইল 
বিবাহের শেষ স্ত্রী-আচার ৷ অসমীয়ারা ইহাকে *বেই-ফুরোয়া” বলেন। 

বঙগদেশীয় হিন্দুদিগের একটা চিরস্তন সংস্কার আছে যে, ছদনাতলায় 
বর-কন্যার শুভ-দৃষ্টিকাঁলে কোন নর-নারী পার্খস্থ খু'টা তথব! চালের বাতা 

ধরিয়। থাকিলে দাম্পত্য-জীবন অতীব অশান্তিকর__ 

এমন কি পরম্পর বিচ্ছেদ পর্যস্ত-_হইয়া থাকে 

পাছে কেহ তৎকালে অন্যমনম্কভাবে অথব। ভবিষ্যং 

অনিষ্ট সংঘটনের ইচ্ছায় চালের বাঁত1 ধরিয়া থাকে, এজন্ত তাহ!কে সে কার্য্য 

হইতে বিরত হইবার জন্য নাপিত উচ্চ-গলায় কটুক্তিপূর্ণ নানা রকমের ছড়া 

আবৃত্তি করিয়া থাকে । নিয়ে তৎকালীন একটা ছোট খাট ছড়া উদ্ধৃত 
কর! হইল £-_ 

বঙ্গদেশে বিবাহকালীন 

নিষিদ্ধ কার্য্য 

শুন সবে এবে আমি 

করি নিবেদন । 

ছ'দনাতলায় এসেছে বর 
বৃষ বাহন ॥ 
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মন্দলোক থাক যদি 

্ যাও সরে যাও। 

ছাউনি নাঁড়ার সময় হ'ল 

এয়োরা দাড়াও ॥ 

খু'টি-থাটা ছেড়ে দাও 
ভাতার পুতের মাথা খাও । 

যে ধর্বে চালের বাতা 
সে খাবে ভাতারের মাথা ॥ 

যেজন কর্বেক কু 

তার বাপের মুখে গু । 

নিয়-আসামে বর বিবাহ-আসরে আসিয়া বসিবার কিছুঞ্ষণ পরে 

তাহাকে প্রাঙ্গনস্কিত এক বেদির এক পার্খে উপবেশন করান হয়। 

সেখানে বরপক্ষের পুরোহিত দ্বারা প্রথমে বিষণপুজ। 
নি্-নাসামে বিবাহ অথবা অন্য কোন দেব-দেবীর পুজার পর এ 

পদ্ধতি 
আরম্ভ হয়। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত বেদির 

নিকট উপস্থিত থাকেন। হোম-কাধ্যকালে কন্যাকে সেখানে আনিবার 

জন্ত অস্তঃপুরে লোক পাঠান হয়। এই সমস্থ মহিলারা একটু কৌতুক 
করেন। কন্যা দিব না” বলিয়া তাহার দরজ| বন্ধ করিয়া দেন। 

তখন বরপক্ষের পুর্বেোক্ত স্ত্রীলোকের পান ও সুপারি লইয়! 

যুক্তকরে বলিতে থাকেন, প্এই পান ও সুপারি লইয়। আমাদের 

নিকট কন্যা প্রদান করুন।* তৎকাঁলে তীহারা একটা গীত 
গাহিয়। থাকেন £-_ 

দ্বারকারি মিঠা তামোল কুগ্ডলর পান। 

আয়তীয়ে দিয়ক এরি রুক্সিণীকে আন ॥--ইত্যাদি 



'অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবান্পিদ্ধতি ৪৯. 

অর্থাৎ__দ্বারক! [গুজ্জর দেশার সুষিষ্ট সুপারি এবং কুগ্ডিল নগরী(৯)র 

পান দেওয়া হইল । রুক্সিণীকে [এখানে কন্যাকে] এখানে আনয়ন 

করিবার জন্য সধবারা ছাড়িয়া দিউন | পান ও “তাগ্ুল' [স্থপারি] দিবামাত্র 

ঠাহারা ও কন্তাকে ছাড়িয়া দেন। কন্যাকে সভাস্থলে বরের নিকট 

আনয়ন করিবার কালে পাত্রপক্ষের স্নীলোকেরা নিয়োদ্ধ'ত ধরণের 
একটী গীন্ত গাঁঠিয়া থাকেন £- 

“গলাই আহা মাইটীয়ে মাটিত মঙ্গল চাই । 

*ণকে রর করে ক্ষণ চাবি যায় । 

লাই হাহ! আইটীয়ে আঙ্গুলিতে লেখি । 

'প্রজামকল ট আছে তোমাক নেদেখি ॥% 

অর্থাং-_মাটিতে নে যাঙ্গলিক রেখা অঞ্ষিত করা হইয়াছে, তে “আইটী' 
[সন্বান্ত ঘরের কন্যা] ! তাহা দেখিয়া বাঠির হইয়। আমুন । গণকে £ণনা। 

করিয়াছে এঙ্গণে শুভক্ষণ চলিয়া যায়। 'মাপনি আঙলে গণিয়া বাহির 
হইয়া আন্ন। প্রজার [এখানে জনমগ্ুলী] আপনাকে দেখিতে ন! 
গাইয়া দাঁড়াইয়া শছেন । 

এই গীতের পর সেই কন্ঠাকে লইয়া সভার কাছে ণবদির নিকট 

বরের বামপার্থখে উপবেশনান্তে শাস্্রান্যায়ী হোমকার্ধা করা হয়। 

'হামের পর কন্ঠ! সম্প্রদান হয়| সম্প্রদানকালে কন্যার পিতা হৌমাগ্রিকে 

না%) করিয়া বর-কন্যা। উভয়েয় মস্তকের কেশগুচ্ছ একসঙ্গে ধরিয়। 

ধাখেশ,। তখন পুবোহ্ত মহাশয় মন্ত্রপাঠ এবং পঞ্চদেবতাকে সাক্ষ্য করিয়! 

পষ্টার গোত্র ছেদনপুর্ববক বরের গোত্রে আনয়ন করেন! এই সময় বর, 

(৯) কিল নগরী__বিগত ১৩৩২ বঙ্ষান্ধের আইন মাসের শেষভাগে বরপেটা। 
এবাসা নসৃহ গিগাশ চক্র রায়-ীধুরী [হেড মাহ্টারএর] নিকট শদীয়ায় অবস্থানবণলে 
পায় মাড়াই মাল দূরে "বঙিলপাশিগ্র ভীরে একটী প্রামাদেব ভগ্মাবশেষ আমরা 
দগিয়াচিলাম | এখানে উদ্লেগযগ,- ঝজিণির পিভার |যছুবংণীয় রাজ। ভীম্মকের] 
এাড।াশা বিদভ র।জো 11016771340] ছিল গ্রাচান কামকণ রাজো নহে। 
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পুরোহিতের আদেশে কন্তার হস্ত ধারণ করিয়। থাকেন। ৰর-কন্ঠার 

কেশ ধারণকালে একখণ্ড পাথর, সোনার আংটী, ধান্তের শীষ, তিল, কোষা 
প্রভৃতি স্পর্শ করা হয়। যাহা হউক? কণ্ঠ।-সম্প্রদান হইয়া গেলে আসামে 

সাধারণতঃ কলিতাঃ কেওট, কুমার বৈশ্য, নাপিত, নট আধি জাতির 

বিবাই-কার্য) শেষ হইয়। যায়। তাহাদের মধে) যাহারা সচ্ছল অথচ 

ব্রাহ্মণ, দৈবক্ঞ-্রাহ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ খে"স|, সম্প্রণানের পর তাহারা 

শাস্ত্রান্যায়ী ঠোমপুরার অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন। হোমার্থ কাষ্ঠ পুর! 

মাত্রায় খরচ হইলে অসমীয়ার। তাহাকে ভোমপুর। বলেন ৷ অসমীয়। ভাষায় 

পুরা” শবের অর্থ পোড়ান। নদীয়ালরাও ইচ্ছা করিলে 'হোমপুরা*র 

অনুষ্ঠান করিতে পারে, কিন্ত অনেক নদীয়াল তাই না করিয়। একটি 

স্বজাতীয় যুবতীকে গৃহে আনিয়! স্ত্রীর মত করিয়। রাখে। 

সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ, লাজহোম ও সপ্তপদী গমন হইয়। গেলেই 
উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি পৃরাভাবে সমাপ্ত হয় না। 

যক্ঞাগ্রির উত্তর পার্খে চাউলের গু'ড়। দ্বারা সাতটী বৃত্ত 

অঞ্কিত করা ইয় এবং এই বৃত্তগুলির উপর দিয়া 

বধৃকে চলিয়৷ যাইতে হয়। বধূ যখন এক একটী বৃত্তের উপর পদার্পণ 
করেঃ বর তখন ধিষুণর নিকট গ্রহিক মুখ-্থচ্ছন্দত। প্রার্থন। এবং এক একটা 

মন্ত্র উচচারণ করেন । বিবাহের এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানকে “সপ্তপদী» বল! হয় । 
সপগ্তপদী গমনের যজুরেনীয় সন্ত্রশুলি। যথা £-১। ৩ একমিষে বিষুওব। 

নয়তু ; ২। ও দ্বে উর্জে বিষু্ব। নয়তু; ৩। ও ত্রীণি রায়ম্পেশায় 
বিষুত্বা নয়তু; ৪। ৬ চত্বারি ময়োভবায় বিষুন্বা নয়তু; ৫। ও 
পঞ্চ পণ্ুত্যো বিষুত্বা নয়তু; ৬। ও ষড় খতুভ্যে! বিষুন্ব। নয়তু ; 
৭। ও সথে সগ্ডপদা ভব সা মামনুক্রতা ভব বিঞুম্তা নয়তু | সপ্ত 

পদী*গমনের পর, বর আর 'একটী যঞ্জ করিয়! উপস্থিত ব্রাঙ্গণ-পণ্ডিত এবং 
পুরোহিতকে দক্ষিণাপ্রদান করেন । পুরোহিত, কন্ঠার কপাল, ক, বাহ 

মগ্তপদী গমন 
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এবং বক্ষে যজ্ঞের ভন্ম অনুলেপন করেন। ম্মার্ত রঘুনন্দন-কৃত সংস্কার 

তত্বের বিবাহ্-প্রকরণে সপ্তপদদী গমন-বিধান বিবৃত আছে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ- 

কন্যার! কুশগ্ডিকাকালে সপ্তপদী গমন করেন। তাহারা উত্তরমুখী হইয়া 

প্রথমে প্রথম বৃত্তের উপর দক্ষিণ পদ, তৎপরে দ্বিতীয় বৃত্তের উপর বামপদ, 

এইরূপে ক্রমান্বয়ে পদক্ষেপ করেন। কন্যার পদ্ক্ষেপকালে বর তাহার 

পশ্চাৎ-গমন করেন কিন্তু বৃত্তের উপর পা দিয়! যান ন|। পূর্ববঙ্গের কায়ন্থ 

কন্যারা সপ্তপদী গমন করিয়। থাকেন, কিন্কু পশ্চিমবঙ্গে কায়স্থ কন্যার 

সম্প্রদানান্তে এই প্রথার অনুষ্ঠান হয় না। 

কামরূপের গৌহাটা মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে উচ্চ-শ্রেণীর 

হিন্দুগণ বিবাহের পরদিন “বেহুবাঁড়ী” নামক একটা দৈশিক প্রথার অনুষ্ঠান 
করিয়া থাকেন। এই ১। ২। 

বেস্থবাড়ী হইতেছে-_ 

“প্রায় ৮ হাত দীর্ঘ চারিটা বাঁশের মোটা 
কঞ্চি কন্যার বাটীস্থ প্রাঙ্গনে অন্যুন পরম্পর 
তিন হাত ধ্যবধানযুক্ত একটী চতুভূজ- 

ক্ষেত্রের চারি কোণে পুতিয়৷ উহাদের 
অগ্রভাগ দড়ির দ্বারা এক সঙ্গে বাধিবার 
পর এঁ কঞ্চি চারিটার মাথার উপরভাগে 

'আর একটী বংশশলাকা বীধিয়া তাহার 
অগ্রভাগে কলার মোচা বিদ্ধ করিয়া রাখা 

হয়। গঁটছাল! সহ বর, কন্তার পশ্চাৎ- সর 
ভাগে থাকিয়া প|চবার বেহ্বাড়ী প্রদক্ষিণ [ বেহুবাড়ীর চিত্র ] 

করিবার পর উহার মধ্য দিয়া উভয়েই এদিক ওদিক গমনাগমন করে । 
তৎপরে শ্বশ্তর অথবা! কন্যাদাতা চামর দ্বার উভয়কে বরণ করিয়া লন” 
কামরূপের নলবাড়ী অঞ্চলে দোলাবাহকের! বেছবাড়ী ধরিয়! থাকে। 
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বর-কন্যা গাটছাল! সহ প্রথম চিত্রের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিবার পর 
দ্বিতীয় চিত্রের “ক' চিহ্নিত স্থান দিয়া অতিক্রম করে। ইহার পর 'আগ 

চাউল দিয়” প্রথার অনুষ্ঠান হয়। ““উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে ব্রাহ্মণ- 

দিগের মধ্যে বেহুবাড়ী প্রথ৷ প্রচলিত নাই।” 
বঙ্গদেশে বিবাহকালে যে ধরণে স্ত্রী-আচার হয়, এদেশে তৎকালে 

সেরূপ প্রথার প্রচলন নীই। আসামে হোম-পুজাদি বৈদিক ক্রিয়ার পর 

কন্য।-সশ্প্রদান হইয়্! গেলে, কন্যাপক্ষীয় ব্যক্তি বর ও 

কন্যাকে অস্তঃপুরে লইয়! যান। সেখানে কন্যার মাত, 

পিসি প্রভৃতি প্রধান! মহিল! “আগ চাঁউল দিয়া” কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন । 

নিম্ন-আসামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাঙ্গণ ও 'খাতি' কায়স্থ-সমাজে এই প্রথ! 

প্রচলিত নাই। সে অঞ্চলে যে সকল জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত 

আছে, তাহাদের মধ্যে ইহ।র অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া ষায়। এক্ষণে এই 
প্রথাটী বল! যাউক । মহিলারা ৰর ও কন্যাকে একটা শীতলপাটার উপর 

পাশাপাশি-ভাবে উপবেশন করাইয়া “লগন গাঠি” গোৌটছালা) বাধিয় দেন। 
তৎপরে বর-কন্যার সন্তুখে ঘট, পুষ্প, একটী বাশের ডালায় প্রদীপ, হরিতকী 
ও অন্যান্য মাঙ্গল্য দ্রব্য এবং চাউলপূর্ণ একটা দোনা৷ রাখা হয়। অতঃপর 
প্রথমে কন্যার মাত! আঁপিরা বর-কন্যা উভয়ের মন্তকে যংকিঞ্চিৎ আতপ 

চাউল তিনবার অথব। পাঁচবার ছড়াইয়। দে়। তৎপরে অন্যান্য সম্পকঁয় 
মহিলারা তদ্রপভাবে চাউল ছড়াইয়৷ দিবার পর তাহাদের উভয়ের মন্তকের 

উপর দূর্ববাঘাস স্থাপনপুর্বক আত্রপল্লব দ্বার! ঘটস্থ জল লইয়! সিঞ্চন করত 

আশীর্বাদ করেন। ইহার পর পূর্ববোক্ত দোনাস্থ চাউল মধ্যে বর এক 

জোড়! আংটী লুকাইয়া। রাখে । কন্ঠাকে এ আংটা জোড়া খু'জিয়া৷ বাহির 
করিতে বল! হয়। কন্যা সহজে আংটাটা বাহির করিতে পারিলে তত্রস্ 

মহিলার! বরকে লক্ষ্য করিয়া অনেক ঠাট্টা করেন এবং কন্যাকে ক্লেশ না 

দিয়া বয় যেন ন্পেহ করিয়। চাউলের উপর আংটি রাখিয়াছে, এইরূপ 

আগ চাউল দিয়া 
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অর্থগ্ঞাপক হস্তোদ্দীপক গীত গাহিয় থাকেন। অত্রঃপর ছুইটী পায়সপু্ণ 

বাটী তাহাদের সম্মুখে রাখা হয়। বর একটী বাটী কন্তার দিকে ঠেলিয়া 

দেন। কন্তাও তাহা বরের দিকে ঠেলিয়। দেয় । উভয়েই তিন বার অথবা 

পাচ বার এইরাপভাবে উভয়েরই দ্রিকে পায়স-পাত্র ঠেলা-ঠেলি করিয়া 

থাকেন । এই সময় মহিলার1১ বর-কন্ঠাকে লক্ষ্য করিয়। অনেক গীত ও 

কৌতুক-তামাস। করেন । বর, কন্ঠাকে লইয়া ঠাহার বাটীতে উপস্থিত 

হইলে বরের মাতা ও অন্যান্য সম্পর্কীয়। মহিলাগণও উক্তরূপে “নাগ চাউল, 

দিয়” বা «আগ দিয়ার' অনুষ্ঠান করেন! শাহাদের বিশ্বাস-_এই কার্যযটা 

সম্পন্ন হইলেই বৈধ বিবাহ হইল । “আগ চাউল দিয়” শান্ত্রসিদ্ধ নহে: 

ইহা) একটী স্ত্রীমাচার মাত্র । উপর-আসামে ব্রাহ্গণাদি জাতির মধ্যে€ 

আগ-চাউল দিয়। প্রথ! প্রচলিত আছে । তবে কামরূপ অঞ্চলে ইহার 

অনুষ্ঠানের মাধিক্য দৃষ্ট হয়। *মাগ চাউল দিয়া'র কালে শঙ্খ বাজান 
হয় না । ত২কালে বাটীর মঠিলার। উলুপ্বনা করেন । 

পশ্চিম বঙ্গে খিবাই-কার্ধ্য শেষ হইলে পর, বর বহির্বাটীস্থ মণ্ডপে 

বরধাত্র ও শিমস্ত্রিত ব্াক্তিগণের সহিত পংক্তিভুক্ত ইইয়৷ ফলাহার [নর্থাং 

বরের থাগ্যপ্ববা ও লুচিঃ তরকারি দি? মিষ্টান্ন ইত্যাদি] ভোজন 
বরযাঞ্র শোভন করেন! আসাম অঞ্চলে দেখা যায়-বর বিবাহের 

রাত্রিতে কন্ঠার গ্রঙের কোন খাছাদ্রব্য গ্রহণ করে না বর পক্ষীয় কোন 

ব্স্ফি, বরগহ হইতে সেখানে আনিত চাউলঃ দাইল প্রভৃতি খাগ্যদ্রব্য রন্ধন 

করিয়। তাহাকে খাওয়াইয়। থাকেন৷ অতঃপর ভাঠাকে অস্তঃ্পুরে কণ্ঠার 

সানিধ্যে লইয়। যাওয়া হয় এবং চিপিটক, পিঠা, “পাই, [পরমান] প্রভৃতি 

নানাবিধ সুসজ্জিত খাগ্যাদ্রবা খাইতে দেওয়। হয় । বর ইহার কিয়দংশ গ্রহণ 

করিয়। মুখস্তুন্ধি করত বি্ববাটীতে ঠাহার জন্ত নির্দিষ্ট স্থানে আসেন। দেশীয় 

প্রথা অনুসারে সে দিন বর, কন্যাগুহের কোন দ্রবা গলাধঃকরণ করেন না: 

বিবাঞের রাত্রিতে পৃ বঙ্গের ভদ্রসমাজে ও ঠিক এইরূপ আচার প্রচন্গিত 
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আছে। এমন কি, বরধাত্র খাওয়ানরও ঝঞ্চাট নাই--সে রাত্রি বিয়ে বাড়ীতে 

সব “চুপ চাপ+। তাহাদের দুঢ় বিশ্বাস-_বিবহের রাত্রিতে কন্ঠার পিত্রালয়ে 

বে সকল খাদ্যদ্রবা করা হয়ঃ সেগুলি জাছুমন্ত্রপুত করিয়া রাখা হয় । 

এখনও [১৩০৭ বঙ্গাঝে] নগরের নগণা সংখ্যক ধনাঢ্য অসমীয়। ভদ্রলোক 

ব্যতীত পল্লীগ্রামের অসমীয়ার! বিবাহের রাত্রে বরযাত্রিগণণক চিড়া দই ও 

চিনি খাওয়াইয়। গাকেন। ১৯০০ খ্রীঃ অবে'র পূর্বে ধুবড়ী, গোয়ালপাড়া 

৪ গৌহাটী-_এই তিনটী নগরী ব্যতীত সমগ্র আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি লুটি, 

ছানার সন্দেশ, রসগোল্লা, ছানাবড়ার আব্র্ভিব হয় নাই' বৈদিক 

যুগে "ছানা" [আমিক্ষা] বে দ্বিজগণের খাগ্যস্বরূপে ব্যবজত হইত, তাঁভ। 

গুহ্যস্ব্রাবলী হইতে জানিতে পার! যাইতেছে । 

বাসর ঘর--কুমার সম্ভব কাব্যের ৭ম হ্গের ৯৪-৯৫ শ্লোকে হর 

লেখ আছে । হাই বাসর- রা 51 পার্বতীর বিবাই-প্রসঙ্গে কৌতুকাগারের : 

ঘর নামে পরিচিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে ঠানপিদি বউদ্দিদি ও শালী 

সম্পকাঁয় মহিজানিগের কাসরদরে গাত গাহিবার ও কৌতুক করিবার 

প্রথা! আছে । পু | কিছু ক্ষণের জন্য কন্ঠাকে বরের ক্রোড়ে বসাইয়া 

মআমে*ন-আহলাল করিরা থাকেন ! পক বরকে পরিহাস করিবার কালে 

শালারা মিঠা-কড়! রকমের কণ্মদ্বিন করিত | বানরদরে সারারাত প্রগাপ 

প্রজ্ষলিত থাকে | অদমায়া ভাবায় বাঙ্গালার বাসর শব্দ না থাকিলেও 

ভাই ভিনরলৈ 1 নিয়া নামক প্রগারই শামাস্তর মাত্র! এখানে কাডু খেলা ,খ। 

[ীত গান ভয় ন;, অনমাযা হিন্দুকন্ঠার জ্য্ঠা ভগিনার বরের সভিত 

'কথাবার্কী কঠিবার-এদন কি তাহার সন্ুখে আরিবার প্র%-৬তকবারে 

নাই । “আগ চাইল দিয়া'র পৰ ঠানপিনি ৪ ণউপিদি সম্পর্কীয় অসমীয়: 

মহিলীরা। বর-কন্ঠাকে লইয়। কিয়ংক্ষণ রঙ্গ-ভামালা করেন মাত্র! কোচ, 

বিহারে কোন জাতির মধ্যে ধাসরথর নাই । 

এ 

0 
্ 

॥ 
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বরের গৃহযাত্রা-__বিবাহের পর দিন হৃর্য্যোদয়ের কিছু ক্ষণ পরে 

বর) কন্যাকে লইয়া প্রত্যাগমন করেন ৷ বাঙ্গালীর মেয়র মত অসমীয়। 

কনঠার আলতা পরিয়। শ্বশুরালয়ে গমন করিবার প্রথা নাই! 

বঙ্গদেশে ইঠা পুধাতন 'প্রথ! নহেসঅলভ্তক ব! লাক্ষা! রূসের ব্যবহার পুরাতন। 

বাহ! হউক, নিম্-মাসামের স্থানবিশেবে বর স্ুয্যোদয়ের প্রাক্কালে গৃহে 

গমন করেন। কন্যা তাহার কিছুক্ষণ পরে ঘাত্র। করিয়া থাকে। 

বরকে আপন গৃহের মনর দরজার সন্মুখস্থ “পছুলিত' (রাস্তায়) কন্যার 

আগমন কাল পর্যস্ত অপেক্ষা করিতে হয়া "উজনী অঞ্চলে 

ধর যখন কগ্ঠানহ গৃহনাত্র। কাকেশও বন্যার মাতা তখন বামহপ্তডে 

প্রলাপ এবং দ্গিএ হস্তে ধুপ সহ গৃহের দরজা বরিয়। দাড়ান! বর-কন্ত! 

ঠাহার এক পিকে মাখা নত কিন; অন্যপিকে হন্ডের নিয় দ্যা চলিয়া 

হান! ইহাকে ছুয়ার পরি উলিয়াহ দিয় বলে তংকালে বাড়ীর 

মেয়ের। এবং নামত মইরা গান গ্রাঙেন এবং উনুধবনা করেন এই 

প্রনঙ্গে উল্লেখঘোগ্য--অসমীর়। হিন্দুৰরের হত্ডে কাটারী  তান্ুল। 
| ইহা রোপ্যনিন্মিত এবং তাখলাকতি ] থাকে পশ্চিম বঙ্গের বরের স্টায় 

জাতি থাকে না: যাহা হউক, অসমীয়া ব্রাক্ষণ। লৈবদ্-ব্রাঙ্গণ ও 
সন্থাপ্ত ঘরের বলত ৪ সঙ্গ তগয়, ওত জাতির কন্যারা বিবাহান্তে 

ক্ঠার দোলায় প্রথমবার-্ কেহ কেছ দ্বিতীয় বার | নোলায় উঠির। 

এ বরের পাটাতে হমনাগমন করিয়া গাকেন কিনব 

গোয়াপা ও ও কামরূপ এঞ্চলের এবং মঙ্গদদৈ মহকুমার মাত্র করেক ঘর 

কারের) অবা-মালাম উপর জাসামের কাথ মহাজন দিগের অর্থাজা 

কারছ্ জাতার মঠ কের এবং উদ্জনার সবিশ্ষে প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ছণ সত্রা- 

'পরাতণী £€ সপন পৈধন্ত লাঙণলোণ ক কন্যাঙগা বিবাহের পব বরাবর 

বাষ্ঠানশ্মিত পোলার উঠিষ। পিন্বাপ্য়ে ধাতায়াত করেন । দৌোলাগুলি দৈর্ঘ্যে 

সাধারণত; তন হাত' কোচ জাতির লোকেরা বরাবর দোলা বহন 
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করিত । এক্ষণে তাহাদের অনেকেই কৃষিকার্ষেয মন দিয়াছে । বর্তমানে 

উজনী অঞ্চলের বহু 'ভদ্ত্রপল্লীতে কোন কোন 'বঙ্গালী' [বিদেশী ] কুলি 

'বেহারা'র কাজ করিতেছে। 

বর+ কন্যাসহ নিজ বাটীতে আসিয়। উপস্থিত হইলে পর তাহার মাতা, 

খুড়িমা' ঠাকুরম। প্রভৃতি গুরুস্থানীয় মহিল! বর-কন্যাকে অস্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণে 

আগ্ চাউল দিয়া ও £ঢরা” [পাটা বিশেষুর উপর বসাইয়। «মগদিয়া” ব! 

আন্মীয় ভোজন “আগ চাউল দিয়” কার্ষে।র অনুষ্ঠান করিয়৷ থাকেন ' 

তৎকালে গীত গাওয়া হয় ইহা আমরা পুর্ধেই বলিয়াছি। এই দিন 

বরকর্ত। ঠাহার আত্মীয়-কুটুন্বদিগকে ও কন্যার নিকট সম্পককীয় ব্যক্তিগণকে 

নিমন্ত্রণ করেন । তাহাদের ভোজনের পর কন্যা, বরের প্রসাদ ভোজন 

করে। ইহার পর গুরুস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর-কন্যা উভয়কে আশীব্বাদ 
করিয়। থাকেন । 

বাসি বিবাহ--ইহা কেবল একটী স্ত্রীআচার মাত্র। বঙ্গালাদেশে 

কোন কোন হিন্দুপরিবারে “বাসি বিবাহ কুলপ্রথা অন্থসারে বিবাহ 

রাত্রতেই করিতে হয়ঃ পর দিন কেবল ম্নীন মাত্র বাকি থাকো 

রাটীয় ব্রাহ্মণেরা বিবাহ রাত্রির পর দিনে কুশ্ডিকা ব! বৈবাহিক ভোম 

করেন এবং তাহাকেই বাসি বিবাহ বলে। এই বিবাহের উপলক্ষে স্ত্রীআচার 
কালে স্থান বিশেষে সাপারণতঃ এই দেশে দেখা মায় -বিধাহের পরদিন 

প্রাতে ৮৯ ঘটিকার সময় বর-কন্যাকে প্রাঙ্গণ মধ্যে মাহুরে বসাইয়৷ পাঁচজন 

সধবা উলু-লু ধবনীর সহিত বর-কন্য। উভয়ের মস্তকে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া 

দেন। তাহারা সকলে বামহস্তগুলি উপযুপরি স্থাপন করিলে সর্বশেষটীর 

উপরে একটী নুড়ি রাখিয়া তাহাতে তেল ঢালিয়। দেওয়। হয়? তীহাদের 
মধ্যে জনৈক দ্ধবা দক্ষিণ ইন্তধারা! বরের এবং বাম হস্তদ্বারা কন্যার মন্তকে) 

দুই স্কন্ধে ও বক্ষে এ নুড়ি ও তৈল্পর্শ করান । ভৎপরে বর-কন্যা “গুলে 
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ঠাড়ী' [ মঙ্গল হাড়ি ] লইয়। খেল করে। ইহার মধ্যে হরিদ্ত্র। মাখান 

চারিচী কড়ি, একটী সুপারি একটী কলা, একটী পানের বিড়া [ মোড়। 

পান 7 চারিটী আস্ত হরি্র। ও কিঞ্চিং চাউল থাকে । বর গুলেহাড়িটীকে 
তিনবার ঢালে ; কন্ত। পতিত দ্রব্যগুলিকে তন্মধ্যে তুলিয়। ফেলে । বর 
প্রত্যেক বার কন্ঠার নাম করিয়৷ একটী ঢাক্নি দ্বারা একটী একী গুলে 

হাঁড়ির মুখ বন্ধ করেন। ইহার পর সধবারা বর-কনম্তাকে কলাগাছ 

তলায় লইয়। বান এবং পুষ্করিণী হইতে আনীত জলে স্নান করাইয়! পিটুলি 

নিশ্মিত 'মাগ” [শ্রী] ও কুলা সমেত গুলেহাড়ি, প্রজ্বলিত প্রদীপ ছুইছী 

পান দিয়' উভয়কে বরণ করেন । তংপরে বর, কন্যার পৃষ্ঠে মধু দিয়া একটী 

পুতুল আঅাকেন। কন্তাও বরের পৃষ্ঠে তাহা অপাকিবার পর উভয়ের 

চুল একত্র করাইয়। উভয়ের মস্তকে [5হধ পৃষ্ঠার কথিত] “সহ! জল" ঢালিয়া 

“ওয়। হয় অতঃপর বর-কন্ত। গৃহ মব্যে গিয়। পাঁচটী কড়ি লইয়। 

"থলে । হঠার পর কন্যার নাত্মায় ও মাত্বীয়া৫। উভয়কে আশীর্বাদ ও 

মবস্থান্ধায়ী বোতুক প্রণান করেন! 

কাছাড় অঞ্চলে ব্রা্ণ ৩ই/5 ভান তম [হন্দু পর্যন্ত বিবাহের পর দিন 

বাসি-বিবাহের অনুষ্ঠান করিয়। থাকেন ।  উপর-মাসাম ও মধ্য-আসামের 

অসমায়। হিন্তুগণ বাসি [বধাভকে বাই বিয়া বলয়। থাকেন । তেজপুর 

মহকুমায় ও শিবদা”র “জলায় পাঙ্গালী পব্বতীয়। গোসাঞীদিের যে 

সকল ব্রাঙ্গণ ও শুদ্র শ্রেণীর শিষ্য আছেন, তাহাদিগের মধ্যে বাসি 
বিবাহের প্রচলন দেখা বায়! োড়হাট অঞ্চলের “দৈবজ্ঞ-ত্রাহ্মাণ 

[গণকাদিগের মব্যে অনেকে বাসি বিবাহের আনুষ্ঠান করেন ন।। 
গোহাটী অঞ্চলের গৃদ্ধিয়। গ্রামের 'নম্মা উপাধিধারী মধিবাসীদিগের মধ্যে 

বাসি বিবাহ প্রচলিত নাই। £গখাটী মংখুমায় নগন্ত সংখ্যক প্রক্কত 
কায়স্থ বসবাস করিতেছেন । তাহাদের মধ্যে বাষি বিবাহের অঞ্থরূপ 

চীকধরা, নামক প্রথার প্রচলন থাকিলেও বাঙ্গালীর প্রথ। বলিয়া তাহার। 
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ইতাঁকে *বাহি বিয়া” বলিয়। প্রকাশ করিতে ঘ্বণা [লজ্জা নঠে] বোধ করেন! 

বিগত ১৩৩২ বঙ্গাবের ফাল্গুন মাসে লড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত 

সরভোগ গ্রামে মৌজাদার ধায় বাঠাছুর প্রীযুত রজীকাস্ত চৌধুরীর 

বাটীতে আমরা স্বচক্ষে «পাস বিবাই” দেখিয়াছি । 

উপর্-আসাম ও মবা-আাসীমে বিবাহের পর দ্রিন বাহি-বিয়া উপলক্ষে 

বর-কন্ঠা। স্নান করিয়া গঁভে উঠিলে মহিলারা বরকে আপনাদের অস্ত 

পুরস্থ মজলিসে লইয়া! গিয়। সাহার চুল আঁচড়াইয়। দেন! এই সময় 

নামতি মাইর নিয়লিখিত ধরণের ] হাশ্তকর ] গত গভিয়া থাকেন £ 

নাহি খিয়া-নাম 

ঞং রাম রাম 

দরারে মৃ্রে হলি পিজি 

কলীয়াদ মৃ্তে আখি হে 

একখন ভলাতে ঢয়ো ণভি গাছে 

ভায়েক দনারেক এমুন দেখি ॥ 

দাঁলম ঠিয় করি নারে তেলে বাকে 

£ালৈ পাপরি যায় 

£শ্র। সরিয়র চেওরা €তলেতুপি 

[কামল দি বাহরে কান ॥ 

হে হ্কৈ "খলানা এপালি চিগিব 

ডেকা দেউর চেনেভর চুলি । 
নরুরএ “পরা £কশখকে বঢ়ালা 

এদাঁল নিচিগ। করি ॥ 

পিবাতর কালতে শাহ মুর মেলাওতে 

চিগিল চেনেহর চুলি | * & 
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বঙ্গদেশে কাল রাত্রির পর দিন রাত্রে ফুলশয্যা হয়। এই দিন বর 

ঠস্তের তা খুলিয়া দধিপুর্ণ বাঁটীতে ফেলিয়া দেন । এখানকার হিন্দুদিগের 

ফুলশযা! প্রথা অনুসারে মাটীতে এ তা ফেলিতে নাই । পরে 
ঘঁ বাটি হইতে উহাকে লইয়। কোন জলাশয়ে নিক্ষেপ 

করা হয়। সধবার! কন্যার হস্ত হইতে কাজলনতা এবং বরের হস্ত হইতে 

জশাতি লন । ফুলশব্যার দিন বরস্কন্যাকে নববস্ত্র পরিধান করাইয়। 
চাদের কপালে চন্দনের কেঁখট। দিবার পর তাভা দগকে একত্রে বসাইয়।, 

এবটটী বড় পাত্রে ভ্রোজ্জন করাঁন'হর । এই সময় বর, কন্যার মুখে এবং 

কণ্য।। বরের মুখে খাচ্যন্রব্য দেন! তৎপরে বরস্কন্যার মধ্যে মালা বদল 

4-প1 হয় । সবার উভয়কে নানাবিধ সুরভি পুষ্পদ্বারা সুসজ্জিত স্ুকোৌমল 

খগ্যায় শয়ন করাইয়া চলিয়া খান! বহুদিনের আসাম প্রবাসী উচ্চ- 
'শুণীর বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুলশন্যা প্রথার প্রচলনের সংবাদ আমরা 

পাইয়াছি। কামরূপে কোন “কোন প্রকৃত কায়ন্ত পরিবারে কেবলমাত্র 
ফুলশব্যার দিন রাত্রে বর-্কন্ঠ। উভয়কে এক বিছানায় শয়ন করান হয় ' 

্টজনী] অঞ্চলের স্তান বশেবে কলিতাও কেওট আদি জাতির মধ 

বাব বৌবন বিবাহ প্রচলিত আছে । এই খিধাহের উপলন্ষে কয়েকজন 

গায়িকা [নামতি আই] “বিয়ানাম” ঠিসাবে কখনও কখনও ফুলশয্যা নাম 

[গীত] গাহিয়া থাকেন । কিন্তু বাঙ্গালার রাটীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগ্র 

মত তাভাদের মধ্যে ফুলশ্ব্যার কোন অনুষ্ঠান নাই । কোচবিহারেও 

*ঁ শদার্থ_-ঈজনী_-ভোঁট ; পিজপী--এক জাত:র উকুন; লেখি-এক জাতীয় 

উন (7101 তুলীতে__তৌমাকে ৷ গালৈ--শরীরে । বাগরি যায়---ঢালিয়া দেয়, 

| এখানে ] ঝরিয়। যায় | চেওঁয়া -উৎকঈ ; তুপি-ট্কু : লাহেকৈ_ আসছে ; মেলাবা;, 

অচড়ান। চিগিব -ছিড়িয়া যাওয়া; কদালি--একগীছি: সরুরএ .ছেটিবেল! 

গেকে 1 শেয়া লাদ!। | 
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কোন জাতির মধ্যে বাসর ঘর কিংবা ফুলশয্যা নাই। বাঙ্গালা, 

শ্রী ও নিয়-আসামে ৷ ফুলশয্যার দিন রাত্রে বর-কন্যার ঘরে 

সারারাত্র প্রদীপ জালাইয়৷ রাখ! হয়-_নিভিতে পারিবে না। 
উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে এ ফুলশয্যার দিন নিষ্ঠাবান হিচ্ছব- 

দিগের মধ্যে দেখা ায়__বিঝাহের তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার পর সংস্কৃতজ্ঞ 

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বরের বাটীতে সভা! পাতিয়৷ নন্দি- 

পুরাণের অন্তর্গত স্কান বিশেষের সংস্কৃত শ্লোকগুলি 

অসমীয়া! ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বর-কন্তাকে শুনান। পার্ধতীর নাসাবন্ধ - 

জাত “খোবা-খুবা" নামক অস্থর-দম্পতির উৎপত্তি, বর-কন্তার উপর কুনজর 
লাগা ও তাহার প্রতিকার সম্বন্ধে উহা একটী আখ্যায়িকা বিশেষ । এ 

অঞ্চলে বে দিন বধু শ্বশুরগৃহে যায় সেই দিনই পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তন করে ; 

একারণ খোবা-খুবীর আখ্যানটী শ্রবণ করাইবার জন্য বরের বাড়ীতে 
বিবাহের এ তৃতীয় দিন কন্যাকে পুনরায় আন! হয় ' কোন কোন স্থানে 

বিবাহের পরদিন হইতেই কন্যাকে বরের ঘরে রাখিয়। দেওয়া! হয়' 

বদি কোন কারণে শ্রী তৃতীয় দিনে বরের ঘরে কন্যাকে আনার সুবিধা ন। 

হয়ঃ তাহ। হইলে উভয় স্থানে সভা করিয়। ব্রাহ্মণ-পঙ্িত দ্বারা খোব।-খুবীর 
আখ্যান শুনান হয়। এই আখ্যান-পাঠের দিন বরের কুটুম্ব ও বন্ধুর 

নিমস্ত্রিত হন। বর-কন্যা একাসনে বপিয়। নি'বষ্ট মনে খোবা-খুবী- 

চরিত শুনিতে থাকেন । কেবল এ দুই অঞ্চলের হিন্দুদিগের বিশ্বাস 

_বিধাহকালে কোন প্র্টপ্রকৃতি ব্যক্তির কুনজর লাগলে এই চরিত- 

পাঠ শ্রবণ দ্বারা তাহা নিবারিত হইয়। বায় । বর-কন্তার খোবা-থুবী চরি ত- 

পাঠ শ্রবণকালে বরের বন্ধুঃণ নান!প্রকার আমোদ-প্রমোদ করিয়া 

থাকেন । বিশেষতঃ তাহারা উভয়ের অজ্ঞাতসারে উভয়ের বস্তরপ্রাস্ত 

একন্ঙ্গে দাধিয়া কিংণ। পৃষ্ঠাচ্ছাদিত বস্ত্রের উপর কোন কিছু রহস্তাকর 

ত্রব্য ঝুলাহয়া দেন । এই চরিত পাঠ সমাণ্ড হইলে 'নাম 

খোবা-খ,বীর কথা 
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কীর্তন হয়। ইহার পর বর-কন্যা সেখান হইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন। 

মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে পুরোহিত মহাশয় অথবা কোন প্রবীন: 

্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয় খোবা-খুবীর ইতিহাসের যে কথকথা! করেন, বঙ্গীয় 
পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থ নিম্নে তাহ1 বিবৃত করা৷ হইল £__ 

একদিন পার্বতী দেবী কৈলাস পর্বতে একাঁকিনী বসিয়৷ আছেন, 

এমন সময় লক্ষমীদেবী অকন্মীৎ তথায় উপস্থিত হইয়। তাহার দরিদ্রুত|র, 
জন্য উপহাস করত জিজ্ঞ।সা করিলেন £-_ 

লক্ষমী--ভিখারী কোথায় গেল? 
পার্বতী--বলিরাঁজার যজ্ঞে । 

লঃ__গঞ্জিকাসেবী কোথায়? 

পাঃ_সোমরস পান করিয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, আর এক ব্রাহ্মণ 

তীহার বক্ষে পদাধাত করিতেছেন। 

লঃ__ডম্বরুবাদক ও তাগুব নৃত্যকারী কোথায়? 

পাঃ__গোকুলে গোপিনী দিগের বন্ত্র চুরি করিয়! বাশী বাজাইতেছে। 
লক্ষমীদেবী এইরূপ ব্যঙ্গ-পরিহাসের ধথোচিত প্রত্যুত্তর পাইয়! চলিয়া 

গেলেন। তিনি পার্ধতীকে “ভিক্ষুক কোথায় গেল' বলিয়! সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা: 

করায় পার্বতীদেবী তাহার দরিদ্রতার কথ! ভাবিয়। নিতান্ত ক্ষুন্ন হইলেন। 

শূলপাঁণি ছ্রিনান্তে ভিক্ষ! লইয়! গ্রত্যাবর্ভন করিলে, দেবী তাহাকে লক্ষমী- 
কৃত 'অপমানের সমস্ত বৃত্তীস্ত বলিলেন ও ধান্তের ক্ষেত করিতে বিশেষ 
অনুরোধ করিলেন। প্রভু ভোলানাথও প্রেয়সীর অনুরোধে তৎপর 

দিন হইতেই কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ধনপতি কুবেরের 

নিকট হইতে ধান্যের বীঁজ সংগ্রহ করিলেন, নিজ বৃষভের মহিত হুলীকর্ষণ 

করিবার জন্ত ষমের বাহন মহিষটাকে আনিলেন এবং আপনার ত্রিশূলের 

অগ্রভাগ দ্বার! লাঙ্গলের ফলক নির্মাণ করিলেন। মহাদেব ক্কৃষিকাধ্যে 
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এরূপ মত্ত হইলেন যে, আহার নিদ্র। ভুলিয়া গেলেন--এমন কি, বাড়ী 

ফিরিবার কথ তাহার আর মনে হইল না। পরিশ্রমের সাফল্য দেখিয়া 

তিনি কেবল ক্ষেত বাড়াইতে ব্যস্ত হইয়। পড়িলেন। বছুদন যাবৎ 

প্রাণেশের দর্শন্লাভ না৷ হওরার দেবী বিষম চিন্তিত হইয়! তাহার 

কৃষিক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি ধান্তের ক্ষেত 

দেখিয়া নিরততিশয় হর্ষে উৎফুল্ল হইস্স! “আই ও! কি খেতি 31৮ (মাগো 

কি ক্ষেতই হইযম্নাছে ) এই বলিয়! চিৎকার করিলেন । চিংকারের সঙ্গে সঙ্গে 

তীহার মুখ হইতে ছুইটী অগ্নিশিবা নির্গত হুইয়! মহেশ্বরের পাকা ধানে 

লাগিয়! দাউ দাট করিয়। জলিতে লাগিল । এই কাণ্ড দেখিয়া দেবীতো 

অবাক। তীহারই দ্বার! ইহার সংঘইন হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ইহা 

বুঝিতে পারিবা মাত্র দেখান হইতে উর্ধখ্বাসে পলায়ন করিলেন। 

ব্যোমকেশ ধান্তক্ষেত্রের অপর প্রান্ত হইতে এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া পিণ।ক 

ধারণপূর্ব্বক এই দাবাগ্সি প্রধূমিত করিতে ধন্ুকে শর যোজনা করিলেন। 
এমন সময় ক্ষেতের অগ্নি নির্বাপিত হইল ও তথ! হইতে একটা বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা 
নির্গত হইয়া মহেশ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাহার পাদমূলে সাষ্টাঙ্গ 

প্রাণপাত করিল। তাহাদিগকে দেখয়া মহেশ ক্রোধান্বিত হইয়৷ জিজ্ঞ।সা 

করিলেন, তোমরা! কোথাকার জীব এবং কি জন্তই বা আমার এত সাধের 

শস্য নষ্ট করিলে?” তখন এ বুদ্ধ 'সতি কাতরভাবে বলিতে লাগিল 

*প্রভো ! আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা আপনার ক্ষেত্রতী সম্তান__ 

পার্বতী দেবীর নাসারন্ধ, হইতে 'আমাদের জন্ম হইয়াছে । আমার নাম 
“খোবা, আর ইনি আমার স্ত্রী-নাম থুবী”। আপনি দয়া করিয়। 

আমাদের খাওয়া-পলা এবং বাস-স্থানের ব্যবস্থা করিয়। দিউন। খোবা 

মহেশ্বরের নিকট এইরূপে তাঁহাদের আত্মপরিচয় দিয় 'আস্ঘোপাস্ত সমস্তই 
বিবৃত করিল। তখন আশুতোষ তাহাদের করণ প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া 
অভয় ছি! বলিলেন, “তোমরা! যখন আমারই সন্তান, তখন তোমরাও 
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অমর দেব-দেবী হইলে। অন্ান্ঠট দেব-দেবীর ন্যায় আমি তোমাদিগকে 

মর্তলোকে একটী পুজার ভাগ দিব। কিন্তু আমি নিজে তাহ! দিতে 
পারিব ন1। ত্রেতাষুগে শ্রীবিষুণ, প্রীামচন্দ্র রূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হইবেন ; 

তিনিই তোমাদিগের পুজা-বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন। তোমর। সেই 
সময় পর্য্যন্ত “ঢেচেঞা” পর্বতে [বিদ্ধাযাচলে] যাইয়। বিশ্রাম কর ; আর 
তোমরা আমার যে ধান পোড়াইয়৷ নষ্ট করিয়াছ, তাহার জন্য আক্ষেপ 
করিও না। কেননা- পৃথিবীতে ধনী ও দরিদ্র এই ছুই প্রকার লোক 

আছে। ধনীদিগের ভোগের জন্য অদগ্ধ ধানগুলির শালি ও দরিদ্র- 

দিগের ব্যবহার্য হেতু দগ্ধ ধানগুলির “আস্ত (আউস) নাম দিয়া আমি 
সৃষ্টি করিলাম 1” ইহা শুনিয়। খোবা-খুবী, মহাদেবকে প্রণিপাত করিয়া 
তাহার আদেশ-মত ঢেঠেঞা। পর্বতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিল 

এবং তদবধি এই পৃথিবীতে “শালি, ও “মাস” ছুই প্রকার ধান্য হইল। 
ভিক্ষুক ভোলানাথ তদীয় উৎপাদিত ধান্তসকল ধরাবক্ষে বর্ষণ করিয়! 

দিয়। আবার ভিক্ষার ঝুলি ক্ষপ্ধে লইলেন। 

ব্রেতাযুগে ভগবান বিষু, শ্রীরামচন্ত্র-রূপ ধারণ করিয়। নরলীলা 'প্রকট 

করিতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইলেন । »* *  *  * 3 

হনুমান পর্বত বহন করিয়া আনেন আর নল তাহা স্পর্শ করিলেই 

নলখাগড়ার সব মত হাল্কা হইয়। যায়। ইহাতে সকলেই নলের 

ভূয়সী গ্রশংস| করিতে লাগিল । নলের প্রশংস৷ শুনিয়। মহাবীরের অতিশয় 
ঈর্ষ। ও ক্রোধ হইল। তিনি নলকে বিনাশ করিবার মানসে ভারতের 

উত্তর প্রান্ত হইতে ঢেঢেঞাটী আমূল উত্তোলন করিয়া আনিয়া “ধর” 

বলিয়। নলের মস্তকোপরি ফেলিয়। দিতে উদ্ধত হইলে প্রভু রামচন্ত্রঃ নলের 

শিপ ০৯৮৫০ ক সপ এ পপ সস এপ 

1 কথক ঠাকুর এই স্থানে আর্দিকাণ্ড হইতে স্পরাকাণ্ডের সেতুবন্ধ উদ্যোগ 

পধাস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বিবৃত করেন। 



৬৪ আসাম প্রসঙ্গ 

আস মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়! অগ্রবর্তী হয়া মাপন বামহস্তের বৃদধানুষ্ঠ 
টন্ত ঢেঢেএা পর্বত ধারণ করিয়া খড়গা দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া নলের 

হস্তে দিলেন । মহাবীর ভন্রমান, ভ্ীরামচান্দ্রর এই 'অভত পরাক্রম দেখিয়। 

অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং “উঃ কি দয়ানক বীর” এইরূপ 

বলিয়া প্রশংসা করিবামাত্র শ্রীরামচন্দের বৃ্ধানতষ্টটার “য়ানক প্রদাহ 
আরস্ত হইল । প্রভও 'অনন্ঠোপায় হইয়া খড্গাদার! নিজের অস্গুষ্ঠের গ্রাদগ্ধ 

অংশ্টী কাটিতে ট্গত হইলেন । তখন তাতা ভঈতে পুর্বোন্ত খোবা-গৰী 
নির্গত ভয় ক্ীহাকে প্রণাম করিল একং আপনাদের পরিচয় দিয় 

মহেশের গ্রতিশ্রুত বৃত্তির জন্য প্রার্থনা করিল । ভগবান শ্রীরামচন্ত্র সম্থঈ 

হইয়া! এই 'গ্রকাবে তাহাদের রছির বিধান করিলেন £--১। যেবাক্তি 

লোক-চলাচল-কর! রাস্তার উপর অধবজ্জনা নিপ্ষেপ করিবে অণব! তথায় 

শৌচ, প্রতআবাদি করিবে সেই বজ্র উপর তোমাদের অধিকার হউক £ 

২। যে ব্যক্তি শৌচ, গ্রত্রাবাদির পর আচমনাদি না করিবে অথবা 

অপবিত্র শরীরে কানাকেও স্পর্শ করিবে বা বিন! শ্নানে গৃহ্প্রবেশ করিবে, 

তাশাদের 'উপর তোমাদের অধিকার হউক; ৩। বত্রিশ দস্তবিশিষ্ট 
লোকের মুখে “তামাদের আবাস হইবে এবং সেইরূপ বাক্তির সম্মুখে 

কোন লোক আহারাদি করিলে সেই 'লাককে তোমর। আক্রমণ করিবে । 

ব্রি দস্তবিশি্ঠ লোক কাহাকে গু গ্রশংসা করিলে সেই প্রশংসিত ব্যক্তির 

রক্ত, মাংস ও স্বাস্ক্ের উপর তোমাদের অধিকার হউক ; ৪8। কোন 

নিষিদ্ধ তিথিতে নিষিদ্ধ দ্রব্য “ভাজনকারীদিগের উপর তোমাদের গ্রভুত্ব 

২ইউক। ৫| কোন বিধাহ হইলে তাঠার তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার সময় 
ভোমারদিগকে যে ভোগ নিবেদন করা হইবে, ভাহাই তোমাদের আহার্ষ। 

হইবে । যি “তামাদের উদ্দেন্তে ভোগ-নৈবেগ্ভ প্রদান করা না ঠয়। 

তাহ! হইলে দম্পঠির জানে কখনও সুখ-শান্তি হইবে না” 
হখন গরীব বলিলেন, গ্রভো ! খোবা-খুবীকে বর দান করির। লোক- 



আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-্পদ্ধতি ৬৫ 

সমূহের প্রভৃত অনিষ্ট করিলেন। ইহার এমন একটা প্রতিবিধানও 
বলিয়া দ্দিউন, যাহাতে মন্গুয্যগণ এই খোবা-খুবীর ছুর্বপাকহ ইতে রক্ষা 
পাইতে পারে ।৮-_ ইহ] শুনিয়। শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন «“খোবা-খুবীর দ্বারা 

আক্রান্ত লোকের! ইহাদের জন্ম-বৃত্তান্তমূলক মন্ত্রে দ্বারা আদা৷ ঝাড়িয়া 
খাইলে উদ্রজনিত পীড়া হইতে রক্ষা পাইবে এবং খোবা-খুবী-স্পৃষ্ট 

অন্যান্ত রোগসমূহে “নরসিংহ” গাছের পাতার দ্বারা রোগীকে খোবা-থুবী 
মন্ত্রে ঝাড়িলে রোগের উপশম হইবে। বিবাহের তৃতীয় দ্বিবসে জ্ঞাতি, 
পুরোহিত ও দেবতার সম্মুখে হবিসঙ্কীর্তন করিয়া বর-কন্তাকে এই 

উপাখ্যান শুনাইলে তাহাদের শরীর হইতে খোবা-খুবী পলায়ন 
করিবে ।৮ ইত্যাদি বলিয়! প্রভু ভ্রীরামচন্দ্র খোবা-খুবীকে বিদায় দিলেন। 

বিবাহের তৃতীয় দ্রিন সভামধ্যে খোবা-খুবীর উদ্দেশে যে নৈবেগ্য 

দেওয়। হয়, পুরোহিত ঠাকুর তন্দারা খোবা-খুবীর পূজা করেন। উহা 

থোবা-খুবীর নৈবে্ভ ও ব্যতীত অন্যান্য যে সকল দ্রব্য এই তথা- 
নিমস্ত্রি ব্ক্তিগণের. কথিত দ্বেব-দেবীকে নিবেদন করা হয় 

প্রসাদ ভক্ষণ সেগুলির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা যাউক £__ 
১। মুগ ও বুট উত্তমরূপে ধুইয়৷ একটী পাত্রে তিজাইয়া রাখা হয় এবং 

আর একটা জলপূর্ণ পাত্রে আবশ্তাকমত মিহি চাউল কিছুক্ষণ রাখিবার 
পর সেগুলিকে এ যুগ ও বুটের সহিত মিশান হয়। এই মিশ্রিত 

দ্রব্যত্রয়ে কিঞ্চিআদা ও লবণসংযোগ করিয়। সেগুলিকে *শরাই'এর 
উপর তুলিয়া উহাদের সহিত কলা, কমলা নেবুঃ ইচ্ষু প্রস্ুতি ফলমূল 
দ্বার সাজন হইলে অন্তঃপুর হইতে বিবাহ-সতায় লইয়া ঘাওয়া হয়; ২। 
এততদ্ব্যতীত বাটীর মহিলারা! ঢেকিতে কুট্িতি আতপ তঙুল ভিজাইয়া 
রাখিবার পর তৎসহ লবণ ও গুড়া 'জালুকা” [গোলমরিচ] মিশাইয় 

ব্বাখেন।- উহাকে “পিঠা গুরি+ বলা হয়। এই পিঠা গুরি'র সহিত 
পরিমাণমত ঘ্বৃত মধু, গুড়, চিনি, হুগ্ধ। এলাইচ, জায়ফল, কালজিরা ও 



৬৬ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

“তোগজিরা” [সাদা জিরা] মিশাইয়া উদখলে উত্তমরূপে কুটিয়া ফেলে। 

তৎপরে সেগুলিকে লইয়! পাতি লেবুর আকারে একটী একটী লাড়ু 

পাকান হয়। যাহা হউক, পুরোহিত ঠাকুর খোবা-খুবীর পুজা সমাপন 
করিয়! সদ্াশিবের উৎপত্তি-বিষয়ক স্তোত্র পাঠ করেন। এই সময় 

বর-কন্তা গাইটছড়া-বদ্ধ হইয়া এবং রাধা-কৃঞ্ের যুগল মুর্তি-চিহ্িত 

কাষ্ঠের 'মৃরিয়ন' [টোপর] পরিধান করিয়া অনন্যচিত্তে তাহা শ্রবণ 
করেন। তৎপরে নিমস্ত্রিত ব্যক্তিগণকে অন্তান্য লোকদ্বিগকে ও এ সমস্ত 

উৎসগ্গাকত দ্রব্য [লাড়ু প্রভৃতি] ভোজনার্থ বণ্টনপূর্ববক দেওয়া হয় এবং 
সভাস্থ গুরুস্থানীয় ব্যক্তিরা বর-কন্ঠাকে আশীর্বাদ করেন। অতঃপর 

তাহার৷ ও তন্রত্য অন্যান্য লোকেরা এ লাড়ুগুলিকে বণ্টন করিয়া খাইয়া 

থাকেন। নিয়-আসামের কোন স্থানে বিবাহের তৃতীয় দিবস খোবা- 

থুবীর উদ্দেশ্টে কোনরূপ প্রসঙ্গই হয় না। এমন কি--সেখানকার 

বার আনা শিক্ষিত ব্যক্তি এই দানব-দানবীর নামও অজ্ঞাত । 

সংস্কৃত নন্দীপুরাণের অন্তর্গত 'খোবা-খুবী” চরিতের “অসমীয়া পদ- 

রচক ৬ভায়ারাম শর্মার পুথি [খোবা-খুবী] হইতে অংশবিশেষ 
উদ্ধত করা হইল £-_ 

ক্ষুদ্র নোহে খোবা-খুবী পার্বতী তনয়। 

যার কথা শুনিলে সবারো ভয় হয় ॥ 

বিয়ার তৃতীয় দিনা সবাহ পাতিয়।। 
পিষ্টকাদি নানাদ্রব্য একত্র করিয়া ॥ 

জ্ঞাতি কুলপুরোহিত ডাকি আনিবস্ত। 

ইষ্ট মিত্র সমে সন্ধ্যাকালে বসিবস্ত ॥ 

ম'ঝে মাঝে শিবদুর্গা নাম উচ্চারিয়]। 

হরিনাম গাব সবে. উৎসব করিয়া ॥ 

পাছে দরা-কনিয়াক সমাজে আনিব । 
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পণ্ডিত ব্রাহ্গণে এহি আখ্যান কহিব ॥ 

হবিষ্যে থাকিয়] বর-কন্তা হুইজন। 
পরম ভক্তিতরে তাক করিব শরবণ ॥ 

খোবা খুবী আখ্যান সম্পূর্ণ হোবৈ যেবে। 
বর কন্ঠ! ছুই জনে প্রণামিব তেবে ॥ 
নারীগণে উরুলি মঙ্গল আচরিব। 

সভাসদ সবে পাছে আশীষ করিব ॥ 

পিষ্টকাদি যত দ্রব্য বাষ্টিয়া খাইব। 

পাছে যার যেহি স্থান সেহি স্থানে যাব ॥ 

এহি আখ্যানক নিতে যিতে। গায়া ফুরে। 

খোবা-খুবী নছাপস্ত তাহার ওছরে ॥ 

শুনিলে সকল হোবৈ কামনার সিদ্ধি । 

ধন ধান্য বংশ পুণ্য ধশ্বর্য্যর বৃদ্ধি ॥ 
নন্দিপুরাণর কথা অতি মনোহর । 

কাণ্ডিকত কহিলা নারদ মুনিবর ॥ 

পাকম্পর্শ- _বাঙ্তালীদিগের প্রথামতঃ অসমীয়৷ হিন্দুদিগের মধ্যে 

পাকম্পর্শের. প্রচলন নাই। কাছাড় অঞ্চলের যে সকল স্থানে 

এখনও উহা! বিলুপ্ত হয় নাই, সেই সকল স্থানে বিবাহান্তে চতুর্থ 
মঙ্গলবারের পর দ্বিন উহার অনুষ্ঠান হয়। অসমীয়৷ ব্রাহ্মণ, 

কায়স্থ ও দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্গণ [গ্রহবিপ্র]দিগের সমাজে এবং কলিতাদি 

জাতির যে সকল লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া এই তিন জাতির সদাচার 
গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই ঃ_-“কন্তার 

পাকম্পর্শ-ক্রিয়া না হওয়। পর্য্যত্ত শ্বশুরালয়ের গ্তরুজনেরা [এমন কি 

স্বামী পর্যন্ত] তাহা পাচিত অন্ন অশুদ্ধ জ্ঞানে কদাচ গ্রহণ করেন 
না।৮ নিয়-আসামের কামরূপ অঞ্চলে পুংসবন সংস্কারের পর সপ্তম 
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মাসে স্বামীগৃহে ব্রান্ষণ-কন্ঠার পাকম্পর্শ হয়। ইহার অনুষ্ঠানের জন্য 

কন্ঠার শ্বশুরকে [তিনি মৃত হইলে স্বামীকে] তাহার জ্ঞাতিবর্গ ও কুটুম্ব- 
গণের নিকট অনুমতি গ্রহণাত্তর একটা শুতদিন স্থির করিতে হয়। এ 
শুভদিনে তাহার জ্ঞাতি-কুটুন্ব একত্রিত হইয়৷ বধূর পাচিত অন্ন ভোজন 
করেন। এই অঞ্চলের কায়স্থাদি জাতির কন্ঠার শান্তি বিয়া [দ্বিতীয় 

বিবাহ] অন্তে ছেলে-পুলের ম] হইয়া একটু বয়ঃস্থা হইলে পাকম্পর্শ হয়। 

রদ্ধনকার্য্যের জন্য সংসারে বয়ঃস্থা আলোক না থাকিলে বধূকে বাধ্য 
হইয়া পাককাধ্য করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় তাহার দ্বিতীয় বিবাহের 
পরই পাকম্পর্শ হইয়া থাকে॥ মধ্য-আসামের তেজপুর অঞ্চলের 

লোকের! পাকম্পর্শকে রাধুনী দরিয়া বা স্থুমুয়া বলেন। উপর-আসামে 
[সদাচারী হিন্দুর্দিগের মধ্যে] বিবাহান্তে কন্ঠাকে বরের বাড়ীতে আনিয়! 

গর্ভাধান ও পুংসবন সংস্কার-কাধ্য সমাধা করা হয়। তৎপরে গুরুর 

নিকট হইতে তাহাকে 'শরণ” অথবা “মন্ত্র গ্রহণ করান হইলে বরকর্তী। 
আত্বীয়-কুটুম্বদিগরকে একটা জীকাল রকমের ভোজভাত দিয়া তাহার 
পাচিত অন্ন গ্রহণ করেন। সে অঞ্চলে ইহাকে ন ছোয়ালী বন্ধনী পতা 

বলে। আসামের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ-ব্রাঙ্গণ আদি জাতির লোকের 

এই নিয়মেই পাকম্পর্শ-ক্রিয়! সম্পন্ন করিয়৷ থাকেন । 
অষ্টমঙ্গরল-_-বিবাহের অষ্টম দিবসে কন্তার বাটীতে দিবাভাগে 

অথবা রাব্রিকালে বিবাহের আসর প্রত্তত করিয়া “অষ্টমঙ্গল+ উৎসব 

হয়। আসাম অঞ্চলের সকল স্থানে ইহার অনুষ্ঠান নাই। এই দিন 

নব জামাতাকে নিমন্ত্রপুর্ধবক আনিয়া উৎকৃষ্ট থাদ্ধত্রব্য ও পরমান্নাদি 
তোজন করানই এই উৎসবের মুখ্য উদ্দেশ্ত। এতছুপলক্ষে পাড়াপ্রতি- 
বাসী ও বন্ধুবান্ধবগণও নিমন্ত্রণ পাইয়া থাকেন। সাধারণ হিন্দুশ্রেণীর 

বর, & দিন শ্বশুরালয়ে যাইয়া কুটুম্গণ সহ একত্রে উপবেশন 
করিয়া পিঠা, মৎস্য, মাংস আদি ভোজভাত খাইয়া! থাকে । অষ্টমঙ্গলের 
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উপলক্ষে নব জামাতাকে খড়ম, লাঠি, কন্যার হাতে-বোনা চেলেং 
[মূল্যবান চাদর বিশেষ ] প্রভৃতি দ্রব্য উপহার দ্রেওয়! হয়। ধুবড়ী 

অঞ্চলে অষ্টমঙ্গলকে আঠমাংলাও বল! হয়। 

কন্ঠার দ্বিরাগমন-_আসামের ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ-ত্রান্ষণ (১) ও 

প্রকৃত কায়স্থগণের কন্ঠারা বিবাহের কয়েক দ্বিন.পরে পিত্রালয়ে ফিরিয়া 

স্বামী-্ত্রীর আসেন এবং যৌবনে পদার্পণ না করা পর্য্যন্ত 
সাক্ষাৎ সেখানে বাস করেন। দ্বিরাগমন কাল পর্যযস্ত 

বর-কন্ঠার পরস্পর সাক্ষাৎ কিংবা পত্রব্যবহার করিবার প্রথা এখনও 

উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়! হিন্দুদিগের মধ্যে নাই। যদি কাহারও জামাতা 

অগ্রকাশ্তঠে এই চিরন্তন জাতীয় প্রথাবিকুদ্ধ কার্য করেন, কোনক্রমে 
প্রকাশ পাইলে, বরপক্ষ ও কন্ঠাঁপক্ষের আত্মীয় স্বজনগণের নিকট 

নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন এবং স্বজাতীয় সমাজে ধিক্কুত হন। 

কন্যার পাঁকান্ন--উচ্চ-শ্রেণীভুক্ত বণিয়াদি ঘরের অসমীয়া হিন্দুরা 

বিবাহের পর কন্ঠার হস্তপাচিত অন্নভোজন করেন না। সাত্রধিকার 

[ধর্ম্নাচার্য]গণের পতীরা দ্বিতীয় বিবাহ সংস্কারের পর পিত্রালয়ে 

আসিলে স্বপাক দ্রব্য তোজন করিয়া থাকেন। এখনও জাতীয় 
প্রথাপরায়ণ জামাতারা শ্বশুরালয়ে গিয়া স্বহস্তে রন্ধন করিয়াই 
তোজন করেন। তাহারা বলেন--“এইরূপ রীতির দ্বারা অনেকটা 

সংযম রক্ষা হয়।” বাক্ালীদিগের সহিত গাঢ় সংস্পর্শের ফলে নগরবাসী 

অসমীয়াগণ তাহাদের এই চিরস্তন প্রথাটীর উচ্ছেদ করিয়াছেন। 

(১) দৈবজ্ু-তরাঙ্গণ -গ্রহার্চনা, শাস্তি, স্বস্ত/য়ন, ঝালক-বালিকার নামকরণ, জন্মপত্রিক। 

করণ, বর-কণ্ঠার যোটকমিলন, বিবাহের লগ্ন নিরুপণ এই কয়টা ইহাদের জাতীয় বৃত্তি! 

কামরূপ ও মধ্য আসামের স্থাপনবিশেষের দৈবজ্ঞ-ব্রাঙ্মণর1 বর্তমানে “ব্রাহ্মণ” বলিয়া পরিচয় 

দিতেছেন। "স্বনাম ধন্য শ্রীযুত নবীনচন্দ্র বড়দলৈ মহোদয় বলেন-_“কামরূপের গন্ধিয়া একটা 

দেবজ্ঞপ্রধান স্থান ।” 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 

আনাম অঞ্চলে চারি প্রকার বিবাহ হইয়া থাকে, যথা--ধরম বিয়া, 
বর বিয়া, বুঢ়া বিয়া ও হারগুচি বিয়া । শেষোক্ত বিবাহ ছুইটী নি্-শ্রেণীর 

ধরম বিয়া, বরবিয়া উপন্দম্পতিদ্িগের বিবাহ। নিয়-আসামের 
ও বুঢ়া বিয়া কোথায়ও হারশুচি বিয়ার প্রচলন নাই। 

কন্ঠার রজোদর্শনের পূর্ব্বে ষথাশান্ত্র বিবাহ হইলে তাহাকে ধরম বিয়া 
এবং পুম্পিতা কন্ঠার বিবাহকে বর বিয়া বলে। আসাম দেশীয় 

ব্রাহ্মণ দৈবজ্ঞ-্রান্ষণ ও প্রকৃত কায়স্থদিগের সমাজে বুঢ়া বিয়া 

দেখিতে পাওয়া যায় না। অন্য শ্রেণীর যে সকল ব্যক্তি, বিশেষ 

কোন অসুবিধা বশতঃ পৈশাচ বিবাহ-প্রথানুযায়ী স্ত্রী গ্রহণ করিবার 

কিছুকাল পরে, যখন প্রাজাপত্যমতে কোন একটী শু-বিবাহের দিনে 

উভয়ের চন্দ্র এবং তারা শুদ্ধ দেখিয়া পূর্ববোস্ত নোয়ন-ধোয়ন 

আদি কাধ্যের পর থে বিবাহ-কাধ্য সম্পাদন করে, তাহাকে বুঢা বিয়া 

বলে। এক্ষণে “হারশুচি বিয়া”র কথা 

বল] যাউক। *উজনী' অঞ্চলে ইহা ছুই 

প্রকারে প্রচলিত দেখা যার়। যে সকল নিম্ব-শ্রেণীর ঘুবক-যুবতী 

তাহাদের পরস্পর মনোমিলন হইলে, বিবাহ না করিয়াই 

স্ত্ী-পুরুষভাবে থাকিয়া সংসারধর্্ম পালন করে, তাহাদ্ধের সন্তান- 

সম্ততি বড় হইলে, যখন বিবাহের কাপ আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন 
এঁ পিতামাভাকে বিষন মুস্কিলে পড়িতে হয় ; কারণ--তাহাদের বিবাহ 
হয় নাই, এবং সেই জন্য তাহাদের ছেলে-মেয়েরও বিবাহ হইতে পারে 

না। তখন এ বৃদ্-বদ্ধা নিজ নিজ পুক্র-কন্ঠার বিবাহের বজন্থ বাধ্য 
হইয়! সামাজিক প্রথামতে বিবাহ করিয়া থাকে । এতত্বাযতীত নিম্-শ্রেণীর 

হ|ঢ়গুচি বিয়া 



অসমীয়! হিন্দুর্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৭১ 

যে সকল ব্যক্তি, হিন্দুশান্ত্রানুযায়ী বিবাহ করে নাই, বদ্ধ হইলে তাহাদের 
মনের মধ্যে যখন এই ধিক্কার আসে--“এতদিন অগুচি অবস্থায় জীবন 
যাপন. করা হইল, মরিয়া যাইবার সময় হইয়া! আসিল, এখন বিবাহ- 
সংস্কার দ্বার1 “হাড় [দ্রেহান্থি] *শুচি” [শুদ্ধ] করা আবশ্তক।” তখন 

তাহার] পুরোহিত ডাকিয়া যথারীতি বিবাহ কার্ধ্য সম্পাদন করে। 
উ্নী অঞ্চলের স্থান বিশেষে এই ধরণের ঘে বিবাহ হয়, তত্রত্য 

লোকেরা তাহাকে হাড়শুচি বিয়।৮ বলে। 

“সোহাগ তোলা” বা 'সুয়াগ তোলা? একটী স্ত্রী আচার বিশেষ। 
স্ত্রী আচার মাত্রেরই একই উদ্দেশ্ত-_“বশীকরণ৮”। লগ্নকালে স্ত্রী আচার 

কামরূপে সোহাগ তোলার সম্পাদিত হয়। ইহা কুলাচারের অন্তর্গত। 
অনুষ্ঠান-বিধি “নুয়াগ” সৌভাগ্য শব্দের অপভ্রংশ। যে পতির 

প্রতি পত্তী অত্যন্ত প্রেমপরাঘ্ণণা। তিনি "সুভগ" পতি। দসুভগ!, 

[ সুয়ো ] এবং “ছুর্ভগা [ছুয়ো] শব্দের অর্থ বাঙ্গালার সকলেই 
জানেন। সুভগ বা সুতগার ভাব-_-সৌভাগ্য, সোহাগ । ৩১শ এবং" 

৩৯শ পৃষ্ঠায় আমরা স্ুয়াগ [সোহাগ] তুলার কথা বলিয়াছি। এক্ষণে 

অনুক্ত বিষয়গুলি বলা যাউক। কামরূপ অঞ্চলে বর কিংবা কন্তাকে 

স্নান করাইবার পর চন্দ্রাতপের নিয়ে বসাইয়া রাখিয়। তাহাদের মাতার 

সহিত “আয়তী'র! স্ুয়াগ তুলিতে যান। বর কিংবা কন্থার মাতার 

সেখানে গমনকালে জনৈক সঙ্গিনী তাহাদের শিরোপরি 'দলাঝাপি' 

[বহদাকার ঝাপি] ধরিয়া! থাকে; বাদ্ভকরের। অগ্রে অগ্রে বাছ্য করিতে 

করিতে এবং আয়তীরা 'মুয়াগ তুলা'র গীতগুলি গাহিতে গাহিতে যায়। 

ইহার্দের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ বর কিংবা কন্তার মাতা একখানি কুলায় 
করিয়া ধান্, “মাটীকলাই? [মাসকলাই] তিল, মাল্য প্রভৃতি লইয়া 
চলেন বা অপর মহিলার দ্বারা এ কুলাথানি লওয়াইয়া যান। ইহার 
সঙ্গে ছুনী' [তুলপূর্ণ পাত্র], 'সহস্রবার্তি' [প্রদ্থীপের থালা] «টেকেলি, 
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[মৃত্ঘট] প্রভৃতি মাহ্গলিক দ্রব্য লইয়া যাওয়া হয়। বর কিংবা কন্তার 

মাতা জলাশয়কে সাগর কল্পন। করিয়৷ তাহাতে ডুব দিয়া কিয়ৎপরিমাণ 

মৃত্তিক। তুলিয়া লইয়৷ তীরে উঠিয়া আসেন। উক্ত দ্রব্যগুলিতে এই 

মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়। কুলায় রাখা হয়। অতঃপর বর অথবা কন্ঠার 

মাতা তুল, পান, “তামোল? প্রভৃতি সেখানে জলদেবতাকে প্রদান 

করিয়া এই কুলাসহ স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বর অথবা 

কন্ঠার মস্তকোপরি একখানি বস্ত্র পাতিয়া কুল হইতে এ সুয়াগ তুলার 

দ্রব্য লইয়া ছড়াইয়! দেওয়! হয়। কামরূপ অঞ্চলে শেষোক্ত ক্রিয়াটীকে 

স্বয়াগ জারা বলে। 

আমরা ৩৬শ ও ৪৩শ পৃষ্ঠায় ডাবলি তার [হোমের ভার] সম্পর্কে 

কিঞিৎ বলিয়াছি। কামরূপের ভাবলি ভারকে মধ্য-আসাম ও উপর 

চকু'লি ভার, তেলের আসামে চকুগলি ভার [কেহ কেহ “চকশলি শব্ধর 

ভার, তেলর কাপর ভার] বলেন। উপর-আসামের অনেক স্থানে 

চকর্লি ভারের সহিত যে তেলর ভার থাকে, তাহাতে তৈল, বাটা হলুদ 

পাটি, ছোট বাটি, কাটারি প্রভৃতি থাকে। কামরূপ অঞ্চলে বিবাহের 

দুইদিন পূর্বে কিংবা পুর্ববদিন বরকর্তা, কন্যার বাটীতে তৈল, তাম্বল, 

পান, দধি, দুগ্ধ, গুড় প্রভৃতি দ্রব্য ব্যতীত কন্ঠার পরিধেয় বস্ত্র, অলঙ্কার 

সিন্দর আদি ভারে করিয়া পাঠাইয়া৷ দ্রেন। সঙ্গতিপন্ন বরের বাটা 

হইতে অন্ততঃ ত্রিশ চল্লিশ জন বাহক-বাহিকা ভ্রিশ-চল্লিশখানি ভারে 

করিয়া এ সকল দ্রব্য লইয়া যায়। অগ্রবস্তাঁ ভারখানিতে কনার জন্য 

তৈল, সিন্ূর থাকে বলিয়া উহাকে ও উহার সহিত “প্রেরিত অন্যান 

ভারকে কামরূপের লোকেরা তেলর তার বলেন। কন্যার যস্তকে এই 
তৈল প্রদানাস্তর উহাকে যে মাজল্য বস্ত্র [বরগৃহের কাপড়] পরিধান 

করান হয়, তাহার নাম তেলর কাপড়। কামরূপ অঞ্চলে কন্যার 

শ্বশুরালয়ে যাইবার কালে একখানি ভাবলি ভার পাঠান হইত। এখন 
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সে প্রথাটী প্রায় উঠিয়া গিয়াছে । যাহা হউক, কয়েকজন বাহক ও 
বাহিকা চ'কলি তার সহ কন্ার বাটীর্তে উপস্থিত হইলে তব্রত্য মহিলারা 

কন্তাকে লইয়। অন্তঃপুরে একটী মজলিস করেন। বরের বাটী হইতে 

প্রেরিত মহিলার সেখানে কন্ঠাকে প্র অলঙ্কার পরাইবার সময় যে 

গীত গায়, তাহার নাম জোড়ন পিন্ধোয়া নাম। 
তেজপুর হইতে আরম্ভ করিয়া উজনী অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু 

সমাজে দেখা যায়--«বেই'এর উপরিস্থিত চারিপায়া যুক্ত একটু উচ্চ 
বর-কণন্ঠার স্নানান্তে কাষ্ঠাসনে বসিয়া বরের বাটীতে বর অথবা 

আগজুই দিয়। ও কন্তার বাটীতে কন্তা সান করিলে পর 

মুরত চাউল দিয়া তাহাদের মাতা_[তদভাবে কোন গুরু স্থানীয়া 

মহিল1]--প্রদীপের অগ্নিশিখায় হাতের তালু সেঁক দিয়া তন্দারা বর 
অথবা কন্ঠার গণুস্থলে সেক দেন। এই প্রথাটীর নাম আগ জুই দিয়া। 
তৎপরে পাঁচজন অথবা সাতজন এয়োস্ত্রী দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ আতপ 

চাউল লন এবং উভয়কে শ্রী কাষ্ঠাসন হইতে নামিতে না৷ দিয়া 

ঈশ্বরের উদ্দোস্তে ফোড়হাত ও অবনত মস্তক করাইয়া ঘেরিয় দাড়ান 

এবং উভয়ের মস্তকে অল্প অল্প করিয়া এ চাউল ছড়াইয়া দেন। অসমীয়া 
হিন্দুরা এই প্রথাটীকে মূরত চাউল দিয়া এবং তৎকালীন গীতকে মূরত 
চাউল দরিয়া নাম বলেন। বর-কন্ঠার নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি ও দীর্ঘ জীবন 
লাভ হেতু এয়োস্ত্রীগণের শী “মূরত চাউল দিয়া” অনুষ্ঠানটী একটী 

মাঙ্গলিক স্ত্রী আচার বিশেষ। ইহার পর বর কিংবা! কন্তার মাতা অথবা 

_টেকেলি [মৃত্ঘট] ধরা স্ত্রীলোক উভয়ের সাল্-সজ্জার জন্ঠ সেখান হইতে, 

বর-কন্ঠার বেশতুষ।. বর কিংবা কন্ঠাকে সাদরে নোয়নি ঘরে লইয়া 

পরিধানের স্থান যান। কামরূপে ইহাকে ধোয়নি ঘর বলে। 

২৫শ পৃষ্ঠায় আমরা নিয়ন-আসামের কামরূপের বর-কন্ঠার নববস্ত্র পরিধান 

এবং ৩*শ পৃষ্ঠায় স্নানের বিষয় বলিয়াছি। "উজনী, অঞ্চলে বর কিংব! 



৭8. আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

কন্ঠাকে 'বেই'এর উপর বসাইয়া 'নোয়ন' [কান] করান হয়। তাহাকে 

নোয়নি বা নোবনঘর বলে? এই ঘরে উভয়ের উপবেশনের জন্য 

একটি আসন পাতা খাকে। এই আসনে বর অথবা কন্ঠাকে বসাইয়া 
বেশভূষা পরিধান করান হয়। | 

বিবাহ-স্থান - উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া হিন্দুরা কিরূপে বর-বরণ 

করেন, ৩৭শ ও ৪৩শ আমরা তাহা বলিয়াছি। বর-কন্তার বিবাহ স্থানকে 

কামরূপে ছায়নর তল, উত্তর কামরূপের পাটিদরঙ্গ অঞ্চলে ও দরঙ্গ 

বলে। 

অসমীয়া ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের বিবাহকালীন শুভ- 

দৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। তবে বিবাহের অব্যবহিত পরেই 
অসমীয়া বর-কন্তার শুত- সমাগত জ্ঞাতি, কুটুগ্দিগের সম্মুখে কন্ঠার 

দৃষ্টি ও বৈদিক ক্রিয়াদি. ঘোমট] সরাইয়া সকলকে তাহার মুখ দেখান 
হয়। সেই সময় বরও কন্যাকে নিরীক্ষণ করেন। উজনী অঞ্চলের 

কারস্থ। কলিতাঃ কেওট, বৈশ্যু প্রভৃতির মধ্যে “আগ চাউল দয়ার, পর 

বর-কন্ঠার শুত-দৃষ্টি হয়। ইহার উদ্দেশ্ত--বর কন্যার উভয়ের মধ্যে 

অপরিচিত তাব দূর করা। অতঃপর কন্ঠার ঠাকুরমাতা ও বৌদিদি 
সম্পকাঁয় মহিলার! বর-কন্তাকে লইয়! নানারূপ রহস্যালাপ ও কৌতুক 
করেন এবং পাশা খেলিয়া থাকেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে বর-কন্তাকে 

লইয়া বেদির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করান হয়। প্রদক্ষিণের পর কন্তা- 

সম্প্রবান। বধু-বরের হস্তলেপ দান, গ্রন্থিবন্ধন, কুশপ্ডিকা হোম, সপ্তপদী 
গমন আদি অনুষ্ঠিত হয়। 

মধ্য-আসামের হ্বানবিশেষে এবং উপর-আসামে বর-কন্তার পরস্পর 

মুখদর্শন করাকে “ঘুখচন্দ্রিকা তাঙ্গা” এবং চলিত কথায় মুখচন্দরিতাঙ্গা 
বলে। এহ প্রথাটী কামরূপ অঞ্চলে নাই। সন্ত্ান্ত ব্যক্তির বাটিতে 



অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৭৫ 

“নামতি আইদিগের” “আদি রসাত্বক যুখচন্দ্রিক! ভাঙ্গা নাম” গাহিবার 
মুখচন্ত্িকা ভাঙ্গা ||. কালে ভদ্রলোকের বাটীর মহিলারা তাহাদের 

মুখচন্দরি ভা! সঙ্গে যোগদান করেন ন1। যুখচন্দ্রিক। ভাঙ্গা 

কালে পুরোহিত ঠাকুর, বরের দ্বার] “চন্দ্রং চন্দ্রং দিবসে চন্দ্রং চন্দ্রেন 

'যুখচন্দ্রিকা” ইত্যাদি মন্ত্রটী আবৃত্তি করান। নিম্নে একটী 'মুখচন্দ্রিকা 
ভাঙ্গা নাম? প্রদত্ত হইল £-_ 

| গোবররে তেররে লাই হরি হরি 

গোবররে ভেররে লাই। 

নারে সখি--কান্দে বিলাপ করি 

খোপালৈ নকরে কাণে এ ॥ 

কিনো চাই আছিল টেলেকা চকুৰা 

লবা বারি যাই। 

নারে সখি--কান্দে বিলাপ করি 

খোপালৈ নকরে কাণে এ ॥ 

চইত চেলেস্রি থয় আমার বোপাই 

কিনে চিকনে কাপোবব কনাইটে। 

তাক কোচ পাতি লয়ে। 

নারে সাধথ-কান্দে বিলাপ করি।, 

খোপালৈ নকরে কাণে এ |%* 
পপি পপ পপ পপি 

'ক+শবার্থ--ভের--সারঘুক্ত গা! । লাই--সরিদ|! শাক । খোপালৈ-খোঁপার দিকে । 

'ন করে কাণে-_ মনোযোগ দিতেছে না। চাই আছিলা-_দেখিয়াছে। টেলেক! চকুয়া-_ 

ডেঙ্গর| চোকো।। বাগরি ঘায়--গড়াগড়ি যাচ্ছে । ছই--ছই (১০১০])। চেলেঙ্গি-_ 

চাদর। কনাই--পরস্পর সংলগ্ন চারিটা যজ্জডুগ্থর ; একটা 'লোনার মণি' [কাচের পু*তি 
বিশেষ] ও একটা গোটা পান একত্র করিয়া বাধ! হইলে উজ্পনী অঞ্চল তাহাকে 'কনাই” 
বলে। কৌচ-_কাপড়। 

সম 



ষ্ঠ 

বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজনা 
ভুভীক্ম জম্যান্স 

বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটী শাস্ত্রীয় বিধি ব্যতীত স্ত্রী আচারাদি বিষয়ে 
তারতের অন্ঠান্ত স্থান হইতে উজনী [সাধারণতঃ তেজপুর হইতে 

উজনী ও নামনী মাপা, উত্তর লখিমপুর পধ্যস্ত| ও নামনী আসাম 

মের মহিলাদের অঞ্চলের হিন্দু্দিগের বিবাহ-প্রণালী কতকটা 

বিবাহ-গীতি প্রসঙ্গ". বিভিন্ন বলিয়! প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্ত 
তাহ! বিস্ময়ের বিষয় নহে । হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীদিগকে 

নিজ নিজ দেশের নিজ নিজ পরিবারের প্রথামতেই চলিতে উপদেশ 

দিয়াছেন। যাহ] হউক, বিবাহ, পুজা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সময় 
উচ্চ-শ্রেণীর অসমীয়া! ভদ্রমহিলার] রাগ সহ গীত গাহিয়! থাকেন। 

রাগিণী সহ কোন গীত গাহিতে তাহারা পারেন না। অন্ত কোন 

সময়ে নাকি তীহাদিগের গীত গাহিবার রীতি নাই। কামরূপের 

হিন্দুপমাজে বিবাহের বেদোক্ত মন্ত্রগুলি যেমন অপরিহাধ্যঃ বিংশ 

নবদম্পতির মনে শিব-চুর্গী, সীতা-রাম অথবা কুঝিণী-কষ্চের আদর্শ 

অনুপ্রাণিত করিয়৷ দেওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে কন্যার মাতা-পিতা ও আত্মীয় 

স্বজনের মনে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করা এ সকল গীতের উদ্দেস্ত। 

আজকাল কামরূপের প্রাচীন গায়িকারা একে একে সংসারক্ষেত্র 

হইতে বিদ্বায় লইতেছেন এবং নব সম্প্রদায়ের গায়িকারা সাবেক 
গীতগুলি রক্ষা করিতে তেমন চেষ্ট] কারতেছেন না। আমাদের মনে 

হয়-_-আর পনর ষোল বৎসর পরে প্রাচীন “বিয়ার গীত” কামরূপ হইতে, 

লোপ পাইবে । যাহা হউক, বিনাহে “পঞ্চ আয়তী”্রা যে “নাম? 

গাহিয়া বর-কন্ঠাকে আশীর্বাদ জাপন করেন, তাহাতে কোন বিধবার 

যোগদান কর নিষিদ্ধ । 



আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি ণণু 

উজ্তনী অঞ্চলের লোকের] বিবাহ-আসরে গায়িকাকে 'নামতী আই, 
ও বিবাহ বিষয়ক গীতকে বিয়ানাম এবং নামনী আসামের লোকেরা 

নামতী আই ও তত্রত্য গায়িকাকে আয়তী ও বিবাহ-বিষয়ক 

আযতী গীতকে বিয়ার গীত বলেন। কামরূপ অঞ্চলে 
নাম শবে “ভগবানের নাম” অথবা “লোকের নাম” বুঝায়। বিবাহের 

উৎসব উপলক্ষে বাড়ীর মহিলারা কেবল গীত গ্রাহেন না 

বরকর্তী ও কন্তাকর্তা কয়েকজন প্রতিবেশিনীকেও বিয়ানাম বা বিয়ার 
গীত গাহিবার জন্ত স্ব স্ব বাটাতে আহ্বান করিয়া থাকেন। 'নামতী? 

যোড়ানাম ও বা «আয়তী"রা বর ও কন্ঠাপক্ষের কয়েকজন 
খিচা গীত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ- 

পূর্বক যে আমোদজনক অথবা বিদ্রপাত্বক গীত গায়, তাহাকে 
যোড়ানাম বলে। ইহ] কিন্ত বিবাহোৎসবের অপরিহার্য অঙ্গ নহে। 

কামরূপ অঞ্চলে ধোড়ানামকে খিচা গীত [হাস্তোদ্দীপক গীত] বলে। 
বরপক্ষের লোকেরাও যোড়ানাম বা খিচা গীত শুনিয়া কিছু মনে 

করেন না--বরং তাহারা খুপী হন। বিবাহ-আসরে আসিয়া 

আধুনিক সন্ত্ান্ত [বা আধুনিক ভদ্র; ঘরের মহিলারা এই গীত 

'গাহেন না। যাহা হউক, বিবাহ-উৎসবের কালে "নামতি আইরা 

নিমক্তিত নামতি আই-. কোন বাছ্ষন্ত্র বাজায় না। মধ্য-আসাম 

দিগের গৃহে গমন ও উপর আসামে কন্ঠার [পূর্ব কথিত] 

দুয়ার ধরি উপিয়াই দিয়! কালে 'নামতি আই'রা বাটীর মহিলা- 

দিগের সহিত নাম গায়িতে গায়িতে উলুধবনি করেন। বর-কন্যা চলিয়া 

গেলে নিমন্ত্রিত “নামতি আইরা৮ জল-যোগান্তে 'পান-তামোল” খাইয়া 

নিজ নিজ গৃহে চলিয়া যায়। 

পুরাকালে কামরূপে বিবাহ উপলক্ষে চোল? খোল, “কালী” এবং 

“বড়তাল; [ইহা করতাল অপেক্ষা বড়] বাজান হইত। কন্ঠাগৃহে বরের 



₹ ৮ বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজন। 

যাত্রাকালে এবং বর অথবা কন্ঠার মাতার পাণিতোলা উগলক্ষে, 

কামরূপ জনপদে বাগ্ধকরেরা সহগমন করিত। কামরূপে 

বিয়ের বাজন! ঢোলের আকৃতি বড় [প্রায় ঢাকের মত] মধ্য- 

আসামে মাঝারি এবং উপর-আসামে ছোট। কামরূপের চুলিয়ারা 
[যাহার ঢোল বাজায়] বিখ্যাত। তাহারা কেবল বাজন] লইয়া থাকে 

না। আজকাল অনেকে সার্কাসে অনেকগুলি কৌতুকপ্রদ খেলা 
দেখায় এবং তৎসঙ্গে ভীড়ের কথা (1010)107) কহিয়। শ্রোতৃবর্গের' 

কৌতুহল উদ্দীপিত করে। ঢুলিয়াদিগের মধ্য হইতে তিন চারিজন 
মিলিয়! ভড়ের কাজ করিয়। খাকে। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে 

সুয়াগ তোল] কালে ঢুলিয়া! ব্যতীত অন্য কোন বাগ্যকর, বর কিংব। 

কন্ঠার মাতার সহিত জলাশয়ে যায় না। কালী বাঙ্গালা দেশের' 

সানাইয়ের অন্ুরূপ। ইহার সহিত বাশীর মত একটী বাগ্যযন্ত্র ব্যতীত. 

আর কোন যন্ত্র থাকে না। এখনও উপর-আসামে কালীর বহুল 
প্রচলন আছে। মধ্য-আসামেও আছে, কিন্ত নিম-আদামের সকল 

স্থানে ইহার প্রচলন নাই। উপর-আসাম ও মধ্য-আসামে শ্রাদ্ধ এবং 
অধিবাসের সময় ব্যতীত শীাখ বাজান হয় না। অন্য সময় কেবল 
“উরুলি” [উলুধবনি] দেওয়া হয়। বর্তমানে আসাম অঞ্চলে এ সকল 

বাদ্যন্ত্র প্রচলিত থাকিলেও, বাঙ্গালা দেশের ঢাকের প্রচলন হইয়াছে। 

কোনও কোনও স্থানে সঙ্গতিপন্ন [৮911-60-00] অসমীয়! হিন্দুর বাটীতে 

আজকাল ইংরাজী ব্যাণ্ড বাজান হয়। | 
কামরূপ জেলায় বিবাহের উৎসব উপলক্ষে আজিও ঢুলিয়ারা ঢোল, 

খুলীয়ারা খোল, 'কালীয়া'র৷ কালী” [সানাই বিশেষ] বাজাইয়া 
বিবাহের উৎসব থাকে। পৃর্ব্বে এখানে ঢুলিয়ারা “রামকর্ভীল” 
উপলক্ষে বাজন। নামক বংশ-নির্শিত যন্ত্র বাজাইস্ভ। এখনও 

হাজে৷ অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচলন আছে। প্রাচীন কামরূপ জনপদে 



আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি ৭৯.. 

বর্তমানে [১৩৩৮ বঙ্গাবৰ] নানা রকমের গীত-বাগ্য ক্রমশঃ প্রবেশ 

করিয়াছে । কামরূপ জেলায় দেখা যায়--এঁ বাগ্ভকরেরা, বর-কন্া 
উভয় পক্ষের সধবা স্ত্রীলোকদিগের পানীতোলা [ন্সানার্থ জল আহরণ] 

সময় একবার ; অধিবাসের সময় [বিবাহের দ্বিন যদ্দি কাহারও অধিবাস 

হয়] একবার ? নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে বলিবার সময় একবার কিংব! ছুইবার ; 
পিগক্ষেপণ করিবার কালে একবার; বর-কন্ঠাকে কামাইবার 

সময় একবার ; উহাদিগকে স্নান করাইবার কালে একবার ; সোহাগ 

তোলার সময় একবার-_সাধারণতঃ এই কয়বার বাগ্ধ্বনি করে। 
বরপক্ষের বাগ্করেরা বরধাত্রীসহ বাদ্য করিতে করিতে কন্তার 

বাড়ী পর্য্যন্ত যায়। বর, কন্যার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে 

উভয় পক্ষের বাছ্ভকরেরা একসঙ্গে বাগ করে। অতঃপর কন্তাকে 

বিবাহ-মগুপে আনার সময় [সশ্প্রদধান। ীকধরা আদি বিবাহ-কা্ধ্য 
কালে] এক একবার বাছ্য করিয়া থাকে । এই সকল বাগ্ধকালে 

'আয়তী'রা সময়োপযোগী গীত গাহিয়া খাকে। বাগ্ভকরেরা ঢোল ও 

খোলের সহিত তালমান বজায় রাখিয়া মধ্যম ভোটতাল বাজায়। 

আসামের ভোটতাল বঙ্গদেশের “করতাল” বা কর্তালের অনুরূপ । 

আসাম অঞ্চলে আমর] দেখিতে পাই ঘে, “নাম”-কীর্ভন উপলক্ষে. 

অনেক লোক একত্র মিলিত হইয়া বৃহদাকার মধ্যম ভোটতাল 

ঢোল, খোল এবং [মধ্যমাকারের কর্তাল] লইয়া বাদ্য করিয়া 
দঙ্গের বোল থাকে। শিবসাগর জেলায় মাজুলি অঞ্চলে 

বিবাহ উতৎসবকালে বাদ্করেরা! ঢোল, খোল, মৃদঙ্গ ও তালের বাছয 

করে। কোন্ সময়ে কোন্ বাজনার বোলের আবশ্তক হয়, তদ্ধিষয়ে 

কোন নিয়ম নাই। তক্রত্য ঢুলিয়াদিগের ঢোলের একটী বোল যথা ৫ 
রাও দাস্,, দাও খিত তাও তাধিন। খিতা গিঘিন দাও খিত। 

খোলের বোল-_ধেনিতৌ, ধেনিতৌ তাখেতিতা৷ ধেতিতৌ। মৃদঙ্গের 



নি বিবাহ-গীতি ও বিবাহের বাজনা 

বোল- ধেন্দাক ধেন্দাক ধিনা ধিনা ধিনিন্দৌ খেত তাখোর খেতা ঘিনা 
ঘিনিন্দৌ খেত। কামরূপীয়। ঢুলিয়ার গীতের একটী বোল, যথা £-_ 

টুপুনীয়ে অহায় আহ. টুপুনী, সহায় যা টুপুনী, 

টুপুনী হল মহাকাল । 

আমারে ঘরকে নাহিবি টুপুনী, 
টুপুনী অতি যমকাল ॥ 

পদ-_টুপুনীয়ে ধান পাচি বানিলে, চাউল পাচি কাটিলো, 
আইথের ঘরক যাও বুলি। 

শাহু সতিনী, যাবাকে নিদিলা, 

পুতেকর মুর খাও বুলি ॥ 

টুপুনীয়ে দেওরটো মরি যাক, ননানটে ওলাই যাক, 
বুঢ়া শহুরক খাকৃ বাঘে। 

ছুই চরণর ধুলি লে, স্বামীটো৷ মরি যাক, 

আমি খাও ধেমেনার ভাত ॥ 

কামরূপ অঞ্চলে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুিগের বিবাহের উৎসবকালে 

মহিলারা যে সকল গীত গাহিয়! থাকেন, ক্রমানুসারে নিয়ে তাহাদের 

উল্লেখ করা হইলঃ-_ 

বিবাহের ছুই দিন পৃর্ব্বে কিংবা 
) 

রঃ (১ তেলর ভারর গীত। পুর্ববদিন গাহিবার গীত ) 
বিবাহের দ্দিন অতি প্রত্যুষে... ২। পানীতুলা গীত-বর-কন্ঠার 

স্নানার্থ জল আহারণকালের গীত। 

এ দিন ৭টার পর.-.***-** ৩। আদি বাহর গীত- অধিবাস- 
কার্ধ্য কালীন গীত 

এ দিন দ্বিপ্রহরে...*....*.. ৪। শ্রাদ্ধর গীত-নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ- 
কালীন গীত 



অসমীয়। হিন্দু্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৮১ 

বিবাহের দিন ছিপ্রহরে******৪ | শ্রাদ্ধ গীত-_নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকালীন 
গীত। 

এ দিন টৈকালে...-*, ৫ | নখ কামোয়া গীত-_নাপিত যখন বর- 
কন্তার নখ কাটে, তখনকার গীত। 

এ দিন সন্ধ্যার পূর্বেব** ৬। ধুওয়া গীত-_-বর-কন্তাকে স্নান করান 
কালীন গীত। 

এ দিন সন্ধ্যার সময়--.**, ৭। স্ুয়াগ তুল! গীত-_বর-কন্তার স্নানের 
পর *আয়তী"দিগের জলাশয়ে গমন- 
কালীন গীত। 

এ দিন সন্ধ্যার পর.***** ৮। বর বরা গীত--বর, কন্তাবর্তার দ্বারে 
আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাকে বরণ 
কর। কালীন গীত। 

এ **, 21 বর বহা! গীত-_-বরকে বেদির সমীপে 
আনিয়া উপব্শেন করান কালীন গীত। 

এ *** ১০| গঁহায় পূজার গীত--কন্তাকর্তার ও বরের 
একত্র উপবেশনপূর্বক পঞ্চদেবতার 
পৃূজাকালীন গীত। 

এ রঃ ১১। উচর্গার গীত-__কন্তাদাতার বন্ধু, বাঁসন- 
বর্তন আদি উৎসর্গ কালীন গীত। 

১২। হোমপুরার গীত--হোমকার্ধয আরস্ত 
কালীন গীত। 

১৩। কয়না উলিয়োয়া গীত-_-কন্তাকে যখন 
বিবাহ-মগ্ডুপে আনা হয়,তৎকালীন গীত 

১৪ । আখে তুলা গীত-_-আখে শব্দের অর্থ 
থৈ। লাজহোম কার্য্যারস্ত কালীন গীত। 

১৫। লগ্ন গাঠি বান্ধ! গীত-_তাতজাত নব 
বস্ধ হ্বারা বর-কন্তার গ্রন্থি" [গ্রাইট ছড়া] 
বন্ধনকালীন গীত। 

এ ৭০০ ১৬। পান চটকা গীত--বর-বন্ার সপ্তপদী 

গমনকালীন গীত। 

[তি 
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৮২ আলাম প্রসঙ্গ 

বিবাহের দিন সন্ধ্যার পর ১৭। টীক ধর! গীত-_বিবাহ-কাধ্য সমাপ- 
নাস্তে বর-কন্ায় গোত্র ছেদনার্থ 'টাক* 
অর্থাৎ “কেশ” একত্র করিয়া ধর 
[ধারণ] কালীন গীত। 

এ দিন. ১৮। ধশ্মদৌল বান্ধ! গীত” -বর-কন্তার ইহ্- 
কালের মত সংসার ধর্ম আচারণার্থ 
আকাশমগ্ডলের দেবতা,পাালের নাগ 
ও পৃথিবীর লোকদ্দিগকে সাক্ষীকরণ- 
কালীন গীত । 

এ ক ১৯। বেহু ঘুরা গীত-_-বেছ শব্দের অথ 
গাহিবার গীত। বাহ-_হহা বিবাহ-মণ্ডপের শেষ 

ক্রিয়া। “বারি' [দও]র ছার! বৃহ 
নিশ্মীণ করিয়া বর-কন্তার তন্মধ্য 
দিয়া যাতারাত কর। কালীন গীত। 

এঁ রাত্রি ২০ | আগ দিরা গীত-_আগ” অর্থে সন্মুখ, 
“দিয়া” অথে দেওয়া । বর-কন্তার 

সম্মুখে বসিয়া কন্ঠার মাতার অথবা 
খুড়ীমার উভয়ের উদ্দেশ্যে মার্সলিক 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কালীন গীত । 

বিবাহের পরদিবস প্রাতে ২১। কন্তা যাওয়া গীত--বরগৃহে কন্যার 
যাত্রকালীন গীত। 

এদ্িন_'বর-কন্ঠা'র বরগৃহেট ২২ বর-কন্টা বরা গীত--বর-কন্তাকে 
পৌছানকালীন গীত। ) বরের মাতার বরণকালীন গীত । 

এ দিন ১১০ ২৩1 আগদিয়া গীত-_বঃ-কন্তার মস্তুকে 
বরের মাতার আতপ তওুল স্থাপন- 
পূর্বক আশীর্বাদ কালীন গীত। 

আমরা কামরূপীয় “বিয়ার গীত'এর ২৩টী ক্রম বলিলাম । এগুলি 
বাতীত মার যে কয়েকটা ভিন্ন রকমের গীত আছে, সেগুলির তেমন 
বিশেষত্ব নাই। 



'অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি ৮৩ 

স্পিন শ 

বরা হয় 

চা.টধর! ও “বেছবারি' ঘুর! ক্রিয়ার পর আগদিয়া ক্রিয়ার. অনুষ্ঠান 

হ্ষালসল্ন্পীল্স এ্রাজীন্ন ন্বিস্পাল্ল গ্গীভ্ 

চতুর্থ অধ্যায় 

১৩২৯ বঙ্গাবে প্রকাশিত “আসাম প্রসঙ্গ” প্রথম খণ্ডের কয়েক জন 

পাঠককে আমরা বলিতে শুনিয়াছি বে এতগুলি বিবাহ-গীতের উল্লেখ 

'ববাহ-প্রসন্গে সমায়া- করিয়া কেবল পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করা হইয়াছে 

*যোগী গীভগুলি মাত্র। এই পুগ্তকখানির [ অসমীয়া হিন্দুদিগের 
উল্লেখযোগ। বিবাহ পদ্ধতির ] পাণুলিপি প্রণয়নকালে সমাজতবে 

ঘিশেষজ্ঞ কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধ্যাপক শ্রাধুত পঞ্চানন মিত্রঃ পি, 

আর, এন; ও শ্রীধুত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এমএ; লিট (জগ্ুন) 
পিআর) এস্; আরও কয়েকজন লেখককে বলিয়া ছিলেন_-“প্রমাণ 

ব্গ্তীতকোন খতিহাসিক বিষয়ের মূল্য নাই। প্রমাণ হইতেই বিশ্বাস 
ভন্মে। [30711010%-হিসাবে বিবাহের এক 'একটী বিষয়-প্রসঙ্গে এক 

একটী উপযোগী গীতের উল্লেখ থাকা বিশেষ আবশ্তক ৮ এই উপদেশের 

বশবনঁ হইয়া আমরা এক একটী কামরূপীয় প্রাচান “বিয়ার গীত' ও 

'উজনীঃ অঞ্চলে অধুনা প্রচলিত কয়েকটী 'বিয়া-নাম' প্রকাশ করিলাম । 

এখানে উল্লেখযোগ্য- প্রাচীন কামরূপীয় ভাষা ও অসমীয়। ভাষার মধ্যে 

যথেষ্ট পার্থক্য ঘটিয়াছে। বর্তমানে মধ্য-আসাম ও 

উপর-আসামের শিবসাগর অঞ্চলের লিখিত ও কথিত 

অসমীয়া ভাষার মধ্যে ভেমন বিশেষ পার্থক্য নাই । কিন্তু এই ছুই অঞ্চলের 

তাষা-প্রিচয় 



৮৪ কামরূপীয় প্রাচীন বিয়ার গীত 

এবং মঙ্গলদৈ মহকুমা হইতে বড়পেটা মহকুমা পর্যন্ত অঞ্চলের লিখিত 

ও কথিত আসামীয়। ভাষার মধ্যে অনেক স্থলে পার্থক্য আছে । 

১। (নামনী” অঞ্চলে কন্ঠার বাটিতে তেলর তার আসিয়৷ 

উপস্থিত হইলে তহপলক্ষে ও কন্যাকে অলঙ্কার “পিন্ধোয়' [ পরিধান 

করান] কালীন “আয়তী'দিগের গীতের নমুনা 
সি (৯ 

পানত পত্র লেখি দলাহে আহদেও 
পানত পত্র লেখি দিলা । 

সেই পত্রথানি পাই রামচন্ছে 
অল্ক্কার পঠিয়াই দি | 

্ ঈ* রর 

আভিঞি পাঁইলরে কুিনীর পদুঙ্গী 
তাতে তেলর ভার খবা। 

রুকিণী শুধিব কারে তেঈর শির 
ামে লিয়। বগি করা ॥ 

পূ ্ ্ প্র 

আগরখন হারতে কে বধ আনিছ! 

মুকুলি চ'রাতে ্থী । 

'আয়ারে থরলৈ কি কার্যে আহিছা 
পিতাকর আগতে কৌ ॥ 

পি 

শব্দার্থ _শাগরণন ভারতে-প্রগম ছারখানিতে | খুকণি চরাভে বাহার 

বৈঠকখানায়। খৌ-__রাপ | আয়া-অতি আদরের বা ন্েহের ডাক) যণ্বার| কাদরাণে 

কন্তাকে সূদ্বোধন কর] হয়| আহি কি পাইল_-আসিয়। পৌহিল। পলির 

' ৃগুধন্থ রাত: ! কুল্সিগা-_ভিষ্মক-ঢহি) কু্সিণী দেবী। 
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মায়েখেৰ অলঙ্কাব থো। হে ককিণী 
পিতেথেৰ অলঙ্কাৰব থৌ। 

স্বাবকাৰ কৃষ্ণই হে অলঙ্কাৰ পঠাইছে 
হাত ধোড় করি লৌ।* 

সী ১. রী | 

আ'জ চানা মাইর তেলৰ ভাব (এ কালী) 
চানা মাইব বিয়া! । 

চান! মাইৰ পিতাক বহি আছে 
আবম্ত কৰিয়া ॥ 

২। বিবাহোৎসবের প্রথম দিন কন্যার বাটার মহিলারা অতি 

প্রতাষে যে গীত গাহিতে গাহিতে নদী অথবা পুক্করিণী হইতে জল 
ভুলিয়৷ আনিতে যান, তাহ।র নাম পানীতোলা গীত £-- 

দৈবকী ভাকই ৰঞ্চনী পুয়ায়ৈ 
উঠবে ৰোহিণী বাই এ। 

ধুমাইবাক জল লাগে সাগৰৰ। 
আহা পানী তুলো যাই এ॥ 

দিহাঁ-হাতে চাটি ধৰি ও হৰি হৰি| 
অর্থাৎ -প্টদ্বকী ডাকই...ষাইএ”--শ্রীকষ্ণের মাতা টদৈবকী তাহার 

সতীন রোহিণীকে “বাই? বলিয়। সন্বোধনপূর্রবক বলিতেছেন, ওহে 
রোহিণী “বাই” (দিদি) তুমি ঘুম থেকে উঠ না। রাত ষে 
প্রভাত হ'ল। [শ্রীকুষ্ণকে স্নান করাবার জন্ত] সাগর থেকে জল আনতে 

সস) 

* শবার্ঘ-যায়েখর-_মায়েজ। পিতেখের--পিতার । চান। মাই-্-ছোট হা । 

শব্ধ স্বঞরনী--রজনী। পুঝারৈ -প্রঙাত হইল। বাই কারণে জ্যেষ্ঠ ভনমী, 
বড় সতীন ও বড় জ| (ভাহরের স্ত্রীকে 'বাই' বলির! সন্যোধন করে। নিছা! "গানের, 

দৌহাবলী। ঢাটি--প্রদীপ। ূ 
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. অলালা দৈবকী ও হৰি হৃৰি,, 

_ ভূমীকে কামনা কৰি এ॥ 

 (দ্বৈবকী ডাকই, ইত্যাদি ) 

আইদেউক ধুয়াবা ও হৰি হৰি 
লাগে পানী তুল্বা। 

অহা! সবে লৰালৰি এ। 
এঁ গীতটি গাহিবার অন্ত একটা স্থর যথ| £-. 

দৈষকী ড।কই রগ্রনী পুঙ্জায়ৈ এ ভারে কৃষক এ। 

উঠরে রোহিণী বাই ও রাম দৈবকীননদন কৃষ এ। 

হ'বে। এস আমর [সেখানে) গিয়া জল আনি। [এই “দিহাতে 
দেখান হইয়াছে, কি প্রকারে তিনি কল আনিতেছেন] দৈবকী, 
পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া ও তাহার নিকট মঙ্গল কামনা করিয়া! হাতে 

প্রদীপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। “আইদেউক ধূয়াবা-"*লরালরি এ*_ 
[ দৈবকীকে এইরূপ ভাবে যাইতে দেখিয়া যেন অপর অপর আয়াতীরা 
পরম্পরকে বলিতেছেন ] ওহে এস আমর] তাড়াতাড়ি যাই [কেননা] 
*আইদেউ' [রুকিণী]কে স্নান করাবার জন্ত জল তুল্তে হ'বে। 

৩। নিম্নে একটি নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ*কালীন গীত প্রদত্ত হইল £-_ 

(১) গা ধূই বিষুক স্মৰি--এ--হেমবস্ত বায়। 
সাত পুৰিয়া শাবাধক--এ--কৰিবাকে যাই ॥ 

জলাল!--অগ্রসর হইল, ঘরের বাহিরে আমিল। লরালরি--শীত্র শীত্। আইদেউক-. 

কল্তাকে, এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বরের বাটীতে আরতীর! 'বাপাদেউক' শব প্রয়োগ 

করেম। তুল্ব! (তুলিবা) লাগে-্উঠাইতে হইবে। 

শবাংখ-্গা ধুই--ন্বান করিয়া । সাতপুরিয়া--সপ্ত পুরুব সম্বন্ধীয় (এখানে নান্দীমুখ)। 
পুরিয়! শবে পিতৃ পুরুষ বুধায়। শারাধস্স্রান্ধ] করিবাকে বাই--করিতে চলিল। 
১. নানি মুখ শ্রান্ধ-_আদামে ব্রাহ্মণ, দৈবজে-ব্রাক্ধণ ও বিওদ্ধ কারস জাতীর লোক- 

টুালিসুখ শ্রাদ্ধ ব্যতীত মাত্র কয়েক ঘর কলিত! ইহার অনুষ্ঠান করেন । 
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সাত পুৰিয়া শাবাধব--এ--পাঁতে চাবিথান। 
সাত সাত পুকষক--এ--দেই জল দান। 
সাত পুবিয়া শাৰধৰ--এ--চাৰি খানি খালি। 

সাত সাত পুরুষক--এ-.দেই জল ঢালি॥ 

অর্থাৎ -*“হ্মবস্ত রায়” (রাজা হিমালয়) স্নান করিয়া বিষুরকে ম্মরণ- 
পূর্বক (নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ) করিতে চলিলেন। [ কারণ-- দিনের বেলা 

পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়া রাত্রে তিনি পার্বতী-মাতাকে 

শিবের সহিত বিবাহ দিবেন ] তিনি গিয়া! চাঁরিটী শ্রাদ্ধের স্থান 

নিশ্মানপূর্বক চারিটী 'থালি' (কলার খোলা) স্বাঁপন করিলেন এবং 

[উর্ধাতম] সপ্ত পুরুষের নামে জল দান করিতে আরম্ভ করিলেন | 

৪। আমরা। ৩৯ ও ৮১ পৃষ্ঠায় “নুয়।গ তুলা"র বিষয় বিশেষ 
ভাবে বিবৃত করিয়াছি। এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের জন্য বর অথবা 
কন্তার মাতাসহ আয়তীগ্গিগের জলাশয়ে গমনকালীন গীতের নমূৃন! 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 

স্থয়াগ তুলার গীত 

(১) বহি থাক] হুৰি | মনে বঙ্গ কৰি 
আহু যাই হুয়াগ তুলি।-_-ইত্যাদি 

অর্থাং-হরি [ কৃষ্ণ] তুমি মনের আনন্দে বসিয়া থাক। আমরা 

সুয়াগ তুলিয়া! ফিরিয়া আমি। 

পাতে--স্থাপন করিল। খান._স্থান। সাত সাত পুরুষক-্শ্রান্ধকর্তা হইতে উর্ঘতন.. 
সপ্ত পুরুষের নামে । দেই জল দান_জলদান করিতেছে ৷ খালি--কলার খোলা; 
স্ান্ধোপলক্ষে ইহাতে আতপ তঙুল, ঘবত, মধু ইতাদি দেওয়! হয়।, ঢারিখানি 

খোল!তে বৃহস্পতি ছ্বেবতার নামে চারিখানি বস্ত্র দেওয়া হইয়! থাকে । একা টা 

গানের হই টিক রাখার জন্য আয়তীরা এই (এ) অঙ্গরটীর দীর্ঘ উচ্চারণ করছি গাহি 
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(২) পানী আছে ডবল ভৰি দেউত। আছেৰই। . (ৰাম জানকী) 
আগত নাচে গায়ন বায়ন ধীবে চলি যাই ॥ এ 
বাটে বাটে পৰি যাই কেতকী বকুল। এঁ 

হাঠিবাকে নবে বাখেৰ পারতে লেম্পুৰ ॥ এ 
অর্থাৎ--মাঠ ভরিয়া জল রয়েছে এবং দেবতারা অপেক্ষ! করিয়া 

আছেন। অগ্রে অগ্রে গায়ক ওবাছ্যকরের! নৃত্য করিতে করিতে 

চলিতেছে, [বর কিং! কনর মাতা! পিছনে পিছনে] ধীরে ধীরে চলে 

যাচ্ছেন। [যাইবার] পথের উপর ক] ফুল ও বকুল ফুল ঝরিয়। 

পড়িতেছে। পায়ে 'লেম্পুর (পায়ের গহনা) থাকার দরুন “রাধা” 
(বর কিংবা কন্তার মাতা) চলিতে পারিতেছেন না । 

বর কিংবা কন্ঘ।র মাতা যখন জলে ডুব দেন, তখন তাহার সঙ্গিনীর! 
এইরূপ গান করেন £-- 

(৩) এক পাবে পরিছে মকুয়াৰে মালা, 

এক পাবে পৰিছে তাৰ। ৷ 

ঘুবি ডুব মাব| বৰৰে জননী, 
আনিবা পাতালৰ বালা । 

অর্থাৎ--জলাশয়ের এক পারে কুমুদ পুণের মালা! পড়ে রয়েছে এবং 

অন্ত পারে তারকার প্রতিবিম্ব জলেতে শে।ভ। করিতেছে । ওহে বরের 

মা! তুমি আর একবার ডুব দিয়া পাতাল থেকে বালুক] নিয়ে এস । 

: (৪) দৈবকী নামিল। জলে । 

গলে গলপাতা৷ জলে ॥ 
০ সপ পপ জপ পাপ আপা ও পল 

শব্ধর্ব ডগ মাঠের ঘধান্থ চৌবাচ্ার মত স্থান। আগত-_গ্রে। 
শির... মকুয়া-_কুমুদ ফুল। একপারে--[জলাণর়ের] একপারে। পরিছে-. 

(রলাশয়ে) পতিত হৃইয়াছে। ঘুরি--পুনরার । ডুব মার1--ডুব দেওয়া | বালা. 
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থবকে আহা বাজ! বাণী। 
ঘৈৰবালে ঠল যাব টানি॥ 

অর্থাৎ--দৈবকী জলে নামিয়াছেন ৷ তাহার গলায় গলপাতা' 
€কষ্ঠাভরণ বিশেষ) দৃপ্ত হইতেছে । ওহে রাজরাণী!. শীত শী্র জল 
হইতে উঠিয়া আহ্বন--না হ'লে কুমিরে টেনে নেবে। 

স্থয়াগ তুলিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় আয়তীর1 অনেকগুলি স্থুত্তি- 

দায়ক গান করেন। পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি পাইবার আশঙ্কায় আমরা 

সে গুলির উল্লেখ করিল।ম না। 

&। বর, কন্যার বাটার দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলে পর 
তাহাকে বরণ করিবার কালে আম্মতীর। মঙ্গলময় শিবের বিবাহ-ভাব 

কল্পনা করিয়া তাহাকে উপহাসপূর্ধ্বক এই ধরণের গীত গাহেন £_- 

বর বরা গীত 
ক'ৰ পৰ। আহিলা জটীয়া৷ ভাঙ্গুরা 

সবপে বাদ্ধোর! হিয়া । 

তোমার রূপ দেখি মেনকায় ভবায়ে 

নেদে পাববতীক বিয়া ॥ 
[এই গীতটির সঙ্গে সঙ্গে ছায়তীর! কবি রাঁধ সরগ্থতী-রচিত কাঁলিকাপুরাণের 

পচালী-পদ গার ] 

অর্থাং--ওহে 'জটীয়া' ( জটাধারী ) গাজাখোর। তুমি সর্পগণের 
দ্বার অলঙ্কত হইয়া [এবং ব্যাত্র চণ্মাদির দ্বার] বিভূষিত হইয়া] কোথ! 

হইতে আসিলে? তোমার [এই বীভৎস] বূপ দেখিয়া আমাদের কন্তার 
মাত। মেনকা দেবী বড়ই ভয় পাইয়াছেন--[ তুমি চলিয়া যাও] 

পার্বতীর সহিত তিনি তোমাকে বিবাহ দিবেন না। | 
শববার্ধস্ক'র পরা-_কোথ! হইতে। ভারা _গাগাখোর | ডবারৈ ভর গাইতেছে 15 

সরপে--দর্পের সবার! । সরণে বাস্বোয়! হিয়া-_-সপ্পের দ্বার! অলন্কৃত শরীর |. 
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৬। কন্তাকে ঘর হইতে বিবাহ-মণ্ডপে আনার সময় আয়তীদিগের, 
গীতের নমূন! £-- | 

(৯) সাগৰ-নন্দিনী আইয়ে। 
স্বামী বৰিবাকে যাইয়ে ॥--ইত্যা্দি | 

অর্থাৎ--সাগর-ছুহিতা৷ লক্ষ্মী মাতা শ্বামী-বরণ করিতে যাইতেছেন। 
[ এই গীতের দ্বার! কামরূপীয়া কন্তাদিগের স্বামী-বরণ করিতে যাইবার 

পদ্ধতির আভাষ দেওয়! হইল ] 
[ উদ্ত গীতের পর শঙ্বরদেব বিরচিত লগ্বী স্বয়ন্বরের পাঁচালী-প্ গীত হয়] 

কোন কোন আয়তী উপরিউক্ত গীতের পরিবর্তে শঙ্করদেব 

বিরচিত রুক্সিণী হরণের বিবাহ-গীত গায়, ষথ! £-. 

(২) “রুক্সিণী আলাল হৰি এ চৌদিশি পোহৰ কৰিয়ে”--ইত্যাদি 
অর্থাৎ--রুকিণী দেবী চতুর্দিক আলোকিত করিয়া [বিবাহ-মণ্ডপে] 

আসিলেন। 8 

৭। কামরূপ অঞ্চলে কলিতা, নাপিত কেওট, কোচ আদি 

জাতির কুমারীরাও ক্ফুর্তি করিবার জন্য কখন কখন 'খিচাগীত' গাইয়া 
থাকে । এই গীত দ্বার! পুরোহিত ঠাকুর, বরের ভ্রাতা, বরযাত্রী প্রভৃতি 
ব্যক্তিকে ব্ঙ্গপূর্বক আক্রমণ কর হইলেও তাহারা একটু আনন্দ 
অন্থভব করেন। খিচাগীতগুলি ছোট ছোট বলিয়া অসম্পূর্ণ নহে। 

খিচা গীত 

(১) আখান্ তামুল দিলি ই বুলি যাচিলি 
মৰিবা খুজিলো লাজে। 

আমি আম্বতীৰ ভরম ভাঙ্গিলি 
এহি সমাজব মাজে । 

-. শনষার্থএআধান__একটি। তামুল _তাগুল € হুপারী)। ওহে নাও না) 
পাডিরিসদিতে চাহিলে। মরিবা__সরিতে। খুঁজিলো--চাহিলাম। তরম-গৌরব। 

টির করিলে । 
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অর্থাৎ--(বরপক্ষের যে ব্যক্তি কন্যাপক্ষের আয়তীদিগকে পান 
তাম্ুল প্রদান করে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া! বলা যাইতেছে] ওহে বাপু! 
তুমি আমাদিগকে একটা মাত্র পান দিলে [তাহাও আবার ]. 
“হঁ-স্বুলি য.চিলি” ( অর্থাৎ--অমান্ত করিয়া “নাও? বলিয়া দিলে )।, 

ইহাতে এরূপ লজ্জা! পাইলাম যে, মরিতে ইচ্ছ। হইল। এত বড় সমাজের 
ভিতর [তুমি এরূপ ব্যবহার করিয়া] "আমি আয়তীর, ( অর্থাৎ... 

আমাদের ) * গৌরব নষ্ট করিলে। 
আয়তীর] বরের ভাইকে লক্ষ্য করিয়া গাহিতেছে £-- 

(২) শুন বাপু শুন তোমার ভাইয়ের গুণ 
ডনাত আনিছ তামুল পান 

খদাত আনিছে চুন। 

৮। লাজ হোমের সময় কন্তার ছোট ভাই যখন বর-কন্যার তন্তে 
খৈ দেয়, তখন পরম্পর (বর-কন্া) পরস্পরের হস্ত একত্র করেন। 
নিয়ে তৎকালীন গীতের নমুন! দেওয়া হইল £__ 

আখে তুল! গীন্ত 
আখে তুলি দিয়া আখে তুলি দিয়! 

তই বৰ সাদবব ভাই। 

আজিবে পবাহে আখে তুলি দিয়া 
সম্বন্ধ চিঙ্গিয়! যাই ॥ 

[ এই গীতের কবিত্ব-ভাব ভুক্তভোগী (কন্তার পিত। অথ! সম্প্রদানকর্তী।) ব্যতীত 
অন্তের মর্ণস্প্শা নহে ] 

শব্দার্থ "ডনা--কলাগাছের লম্ব। (বড়) খোশ! ; কামরূপ অঞ্চলে বিবাহাদি কার্যে 
সর্বদধারণ ব্যক্তিকে খাওয়াইতে এবং পান দিতে ডন” ব্যবহাত হয়। খদা--বড় 
আকারের ঝুড়ি। 

শন্ধার্থ্মআধে-_খৈ বা লাজ। তুলি দিয় _ভুলিয়। দাও। সাদরর-ন্বে-ছয়। 
সম্বন্ধ চি্িয়! বাই--গোজ বিচ্ছেদ হয়। 

* বর পন্দীয় লোকের! 'সয়াই' করিস! আয়তীদিগতর 'তামুল' ও পান দিয় মান: 
করিয়! থাকেন। | | 
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অর্থাৎ. তুমি আমার বড় ন্বেহের ভাই ছিল্লে। আজ যত পার 
আমাদের (বর-কন্তার) হাতে তুমি খই তুলিয়া দাও। আজ হইতে 
'তোমার সহিত আমার সম্বন্ধ উচ্ছেদ হইল, অর্থাৎ--তোমাদের সহিত 

গোত্রচ্ছেদ করিয়া আমি অন্ত গোজ্ে যাইতেছি। 
৯। বরকে বিবাহ-মগুপ হইতে বেদির সম্মুখে আনিয়া উপবেশন 

করাইবার কাগীন আয়তীদিগের গীতের নমূন! £-- | 

বর বহা গীত 

বৰি আনি পাৰি দিল! বরুণবে পিড়া । 

ভাল গাছৰ ভাল পিড়া বহিছে বড়ুরা ॥ 

কুহ পাৰি আচমন্ কৰে জী'রন যছুবায়। 
আকে ঠারি বহি আছে শহুৰ জঁয়াই ॥ 

১০। টীকধর] (কেশবন্ধন) উপলক্ষে কন্যাদাতা বরের মন্তকে 

একগাছি মালা! পরাইয়া দেন। এই মালাটাকে “টাকর মালা” বলে। 

'টীক ধরা+কালে আরতীদিগের গীতের নমুনা গ্রদত্ত হইল £-. 
(১) বামচন্দ্র বজা1--এ-- জনক-নন্দিনী শাস্তি 

পূৃণিমাৰ চন্দ্রকাস্তি। 

হরর পার্বতী যেন বামৰ জানকী তেন 
বামচন্্র বাজা--এ-- ॥ 

[ এই গীতের পর আর়তীর! ববি মাধব কন্দলী-রচিত রামায়ণের সীত! স্বরশ্বরের 
প5লী-পদ গাছেন ] 

শবার্ব-পারি দিলা_পেতে দেওয়। হাল। বরণরে_বরণ নামক গাছের। 

বছিছে--বদিয়াছে। বড়বড় লোকের উপাধি বিশেষ । কুছ গারি--কুণ বিশ্চার 
করির।। অচমন--মুখে জঙ্গল দেওয। কাধ্য বিশেষ। জীবন বহুরার--জীবন তুলা 

ডবছরায। আকে ঠারি-্"একই প্রক!রে। আকে ঠারি-*শছর জোয়াই-শণুর জাম।ই 
একই উদ্দেশে পঞ্চ দেবত।র গৃজার জন্ত অপেক্ষ! করিয়। ] বলিয়া! আছেন। 
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অর্থাৎ_"রাজ। রামচন্ত্রের মভিত পূর্ণিমার চন্ত্রসদৃশ কান্তিযুক্ত সীতা 

দেধীর কেমন শোভ। ! হরের সহিত পাবতীর শোভা যেরূপ- সীতা 

রামের যুগল শোভা তদ্রপ। ৃ 

(১) এ সদাশিব এ তোমার দেখে শুক্বণ কায়। 

ত্রিশুল ডন্বরু হাঁতে টীকর মাল। ল্লা মাথে 

সঙ্গে শোভা করে মহামায়া | 

[ অত.পর আয়ত'রা কালিকা পুরাণের পাঁচালা-পদ গান] 

অর্থাং--ওহে সনাশিব ! আমর দেখিতেছি, তোমার কায়া শুক্লবর্ণ। 

তামার হস্তে ত্রিশুল ও মরু [ডুগড়ূগি] ; মন্তকে 'ীকর মালা" এবং 

'ভামার সঙ্গে মহাময়া শোভা করিতেছেন । 

১১। বিবাহ-মগ্ডপে সপ্তপপীগমন আদি বৈদিক ক্রিয়াঙডালির পর 

কন্ঠাদাতা) পুরোহিত ঠাকুরের কথামত “আকাখশর দেবতা" পাভালর 

নাগ মরু পৃথিবীর মন্য্যসকদ্ধ সাক্ষী হব । আজির পর| প্রীমান--*-০-*, 
অমুক আরু গ্রুমতী--০০০, অযুকীর বর্দদেউল বান্ধা হ₹” এই বাকাটী 

সি আবৃত্তি করত একাপনে উপবিষ্ট বর-কন্যার মস্তকোপরি আতপ তু 

ছুড়াইয়া দেন। ইহার ভাংপর্য্এই দম্পতিযুগল ধর্ম দ্বারা নি নিশি 
'পেউল? [মন্দিরা মধো একরে দাড়াইয়া দেন সংসারধন্ম পালন করে 

কখনও দেন ধন্মা ছাড়িয়া না থাকে । আদ্মতীদ্িগের তংকালীন গতের 
নটুনা $--- 

ধর্মদেউল বান্ধা গীত 
জনকর * ঘরে আদি করে করনা পান । 

ধঙ্মর বান্ধিছে দেউল পর্বত সমান ! 

শিয়াত বহি আইদেউ মাথ দিছে হাত। 

আকাশর দেখগণে করে আশীববাদ ॥ 
০ শি শপ আপ ৮ পপ পশশাশি শিক ০২ শাশীশ শি শি 

* কেহ কেহ “জনক” এবং কেহ বা “ভীষ্মক” বলিয়া গায়। [অষ্টাদশ] জব; 
ত! দেখার পিতা, এব বাইর? [কঃ রাম দেখার পিতা 1ছলেন 



৯৪. অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 

ডালত পরি হন্ুমন্ত 'গুণিছে মনত । 

সীতা হলি দিব লাগে অবণ্তে রামত ॥ 
অর্থাং_অগ্য জনক রাজার ঘরে বন্ঠাদান হইতেছে । (সিজন 

পর্বতসদৃশ ধর্ধের 'দেউল' [মন্দির] নির্মাণ উইয়াছে। “আইদেউ' [ মাত- 
দেবী- এখানে সীতাঁদেবী ] মাথায় হাত দিতেছেন এবং আকাশের 
দেবতাগণ আশীর্ধাদ করিতেছেন । গাছের ডালে বসিয়া বীয় হনুমান 
মনে মনে গুণিতেছে যে, যখন সীতাদেবী [ কন্যা ] জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
তখন তাহাকে রামচন্দ্রের [ জামাতার ] হস্তে অবশ্থাই দিতে হইবে । 

১২1 বর-কন্ঠার বেছুবারি প্রদক্ষিণ, ব্বাহ-মগুপের শেষ ভ্তিয়া। 
৫১ পৃষ্ঠায় আমর ইহার ছবি প্রদর্শন করিয়াছি । অগ্রে কন্ঠা এবং বর 
তৎপশ্চাতে থাকিয়। 'বেছুবারি' পাচ বার অথবা সাতবার প্রদক্ষিণ 
করিলে পর আয়তীরা যে গীত গায় তাহার নমুনা £__ 

বেহুবারি ঘুরোয়া গীত 
বেছ বারির উপরে ভামারে কলসী 

ঢালে রথুনাথে পানী-এ 
শব্দার্থ-ডালত পরি--ডালে বসিয়া । হলি__তইয়াছেন [জন্মগ্রহণ করিয়াছেন] | 
“ডালত,.. রাত” উহার ভাবার্থ_যগন কন্যাস্াদান হইয়াছে, তথন ভাহ।কে 

অবস্থ সংগাত্র-হপ্তে অপপণ করিনতই হইবে; ইহাতে মনে কিছুমাত্র চুখে কর। উচিত 
নহে। কন্যার বিবাহ দিবার দময় 1)21785 91 ৯৪1,%7:86302) [[বিচচ্ছদ বাধা] যে 
কিরপ, তাহা! দমাক অনুভুত হয়। উহ্থার উপশম হেড এই শীতের মধো সংসারভাগী 
হন্টমানের ও তাহার প্রবোধ বাকোর অবহারণ! কর। হউয়ান্ছে। “কুছ মাগিবাহা? 
নিবাসী হ্রযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌঁধরি মহাশয় লেণকাকে বলিয়াছেন :--কামরপে ব্রা 
দৈবজ্ঞ ত্রাঙ্গণ (গণক) ও প্রকৃত কারন্থ জারির মধো প্রচলিত গোত্রচ্ছেদনের সময 
উচ্চারিত গোত্রতিদ গোত্রভিদূ বনু বাহে উতযাদি বেদমস্থের যে তাঁৎপধা-কাম 
রূপের আয়তদের ন্বাভাবিক ভাব-হরঙ্গ- প্রত উপরিউক্ত গীতটারও হাৎপধ: চজপ”। 

শ্ধার্_দেউল' সংগত দেবকুল [মন্দির] এব' “বেছ” “বাছ শবের অপত্রশ। 
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ঘুরে বাজ! ঘুরে প্রজা, ঘুরে অকারণ। 

রামচন্দ্র রাজ! ঘুরে ভার্ধ্যারে কারণ॥ 

চাউল চাই চালেঙ্গি থুরে হরি হরি। 
চাউল চাই চালেঙ্গি ঘুরে ॥ 

জগতের রাজ রামচন্দ্র দেউ | 

ভার্ধ্যার পাছে পাছে ফুরে॥ 

অর্থাৎ বুহ-দণ্ডের উপরে তামার কলসী [ শে।ভা করিতেছে ]। 

রথুনাথ জল ঢালিয়া দিতেছেন । রাজা-গ্রজা [ সকলেই] অনর্থক 

ঘুগিতেছেন। [ কেবল ] রাজ! রামচন্দ্র ভাধ্যার কাঁরণ ঘুরিতেছেন । 
চানুনি চাউল পাইলে যেমন ঘুরে, সেইরূপ পৃথিবীর রাঁজা রামচন্দ্র 
ভাধ্য। [সীতা]কে পাইয়। তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুরিতেছেন। 

১৩। আগ দিয়া বেছুবারি প্রদক্ষিণের পরেই বর-কন্তাকে 

একটী পাটাতে বসাইবার পর উভয়ের সম্মুখে "ছুনি” [তুল পাত্র], ঘট, 

“হন বাতি" প্রভৃতি স্থাপন কর! হয়। অন্ঃপর কন্যার মাত। [উপবাস- 

পূর্বক] তৎপরে খুড়ীমা ও অন্তাঁন্ সম্পকাঁয়া মহিলারা “ছুনি' হইতে 
তুল এবং আমপত্র দ্বারা “টেকেলি? [ঘট] হইতে জল লইয়া উভয়ের 

মস্তকে সিঞ্চন করেন এবং সহন্ত্র বাতি' [প্রদীপথালা] হইতে নির্গত 

শিখার ভাপ দ্রেন। কন্তার মাতা প্রথমে এ মাঙ্গলিক ক্রিয়াটীর তৎপরে 

অন্তান্ত মহিলারা উহার অনুষ্ঠান করেন। এই অনুষ্ঠানটার নাম 'আগ 

দিয়া'। উক্ত “সহম্্র বাতি'তে প্রায় নয়টা প্রদীপ থাকে । নিম্-আসামে 

আগ দিয়া উপলক্ষে বর-কন্তাঁর মস্তকে অল্প চাউল ছড়াইয়। দেওয়া হয়। 
উজনী অঞ্চলে এই প্রথাটাকে “মূরত চাউল দিয়া” বলে। ৫২-৫৩ 

পৃষ্ঠায় আমর! “আগ চাউল দয়ার বিষয় বলিয়াছি। 

বারি--দণ্ড'। তাম।রে--তামার । চাই-_পাইয়]। চালেঙ্গী- চীলুনি | দেউ--দেবত1। 



ররর তন ও ০ ০ 

৯৬ আসাম প্রসঙ্গ 

আগদিয়। গীত 

(১) দেউতায় করে আম! ঘুম! কণিকা বরিষে। 

লখী আই আগ দেই মনত হরিষে। 

সরগত ফুটিয়াছে থপা থপি তরা। 

লর্খথী আই আগ দেই নাচে অপেশ্বরা!। 
অর্থাৎ--দেউতা" [ মেঘ ] পাতলাভাবে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে 

[এবং] কণিকা-বৃষ্টি হইতেছে । “লক্ষী মাতা” [এখানে কন্তার মাতা. 

তদ্রপা মনের আনন্দে আগ' দিতেছেন [অর্থাৎ_-তিনি কণিক। 

বৃষ্টির মত “ছুনী'র চাউল এবং ঘটের জল পসিঞ্চন করিতেছেন]। [তখন, 

স্বর্গে অসংখ্য তারক! থলে! থলে! ফুলের মত [হইয়া] প্রস্ফুটীত 

হইয়াছে [উহারাও যেন এ আনন্দময় দৃশ্ঠ দেখিতেছে]। কন্যার মাতা; 
আগ দিয়া, [অনুষ্ঠান দেখিয়া] অপ্পরারা [আনন্দে] নৃত্য করিতেছে 

১৪। “আগ দিয়া'র পরেই বর-কন্তার মধ্যে “আঙ্গুঠি লুকোয়া” এবং 

ছুইটী “পরমান সাঁলোয়া” [পায়সপূর্ণ বাটার চালাচালি]র পর উভয়ে 

পাশ! খেলে। ইহ! 'আগ দিয়া" অনুষ্ঠানের অঙ্গ বিশেষ । পাশ] খেলার 

সময় আম়তীরা নিক্বোদ্ধ,ত ধরণের গীত গাহেন। 

পাশ! খেলোয়া গীত 

পাঁশা খেলাঁইলরে--এহে--রাম মহাবীর 

. চলৈ ধীরে ধীর 
কার ঘরর কাচা সন! কুঁয়াল শরীর। 

পাঁশা খেলাইলরে॥ ক 
পাপ পপ ০ পপি পপ ক আস পপ ০৯০০৯ টি পে 

শব্ধার্থ--খেলাইলরে--থেলিতেছে। চনৈ_চালিল ৷ থেলৈ--খেলায়। 
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রামে সীতাই পাশা খেলৈ লক্ষণে আছে চাই। 

আজি যদি পাশাত ঘাটে রামত কাধ্য নাই ॥ 

এক ঢাল দুই ঢাল তিন ঢালত ঘাটি। 
ইচিপ যদি ঘাটে রামে, কিরিতি দিম কাটি॥ 

কিরিতি তোমার নিয়! প্রভু, কিরিতি তোমার নিয়া। 
মিরিগ. মারিয়া আমাক ছাল আনি দিয়া ॥ 

সেই মগ ছালে যদি বসিবাক পাণ্ড। 

সরগর যত. ভোগ (মই) আতেসে ভোগাও ॥ 

অর্থাৎ_মহাবীর রামচন্দ্র ধীরে ধীরে পাশা খেলিতেছেন। লক্ষণ 

ঠাঞুর, রামচন্দ্র ও সীতাদেবীর পাঁশাখেল!। দেখিতেছেন। যদি 'আজ 

পাশা! খেলার রামচন্দ্রের হার হয় তাহ! হইলে তাঁহাকে মাবশ্তক নাই। 

[রামচগ্দ্র)] এক ঢাল, দুই ঢাল, তিন ঢাল হারিলেন এবং এবার 

[চতুর্থ বার] যদি তিনি হারিরা যান [তাহ। হইলে] তাহার কীন্তি লোপ 

করিয়া দেওয়া হইবে । [এবারও রামচন্দ্র হারিয়া গেলেন, তখন সীত। দেবী 

দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন, “কিরিতি তোমার নিয়! প্রভূ, কিরিতি 

তোমার নিয়া” অর্থাৎ--প্রভূ! আপনার কীন্তি আপনি পউন ( অর্থাৎ 

আপনাতে বজায় থাকুক )। একটি [ন্থবর্ণ মুগ মারিয়া আমাকে 

তাহার ছাল আনিয়া দ্িউন। আমি যদি সেই মুগচন্মে বমিতে পাই 

[তাহা হইলে] ভূতলে স্বর্গনখ অনুভব করিব। 

_ শ্বার্থ -খেলাইলরে__খেলিতেছে। চলৈ__চালিল। খেলৈ_খেলায়। আছে, 
চাই-_দেখিতেছে। ঘাটে-হারিয়! যায়। রামত কার্য নাই-রামকে নিম্প্রয়োজন। 

ঢাল--চাল বা খেলার শেষ জ্রিয়।। ঘাটি-__হার বা পরাজজয়। ইচিপ (০০1০৭41) 

এবার; কেহ কেহ ইহার পরিবর্তে "ইহার" শব্দ ব্যবহীর করেন। কিরিতি--কীষ্তি। 

দিম-দিব। কাটি--কাটিয়া অর্থাৎ লৌপ করিয়।। কিরিতি দিম কীটি--ইহা এখানে 
দাম্পত্য প্রণয়ের আগ্ুরে বাক্যরপে ব্যবহৃত হইয়াছে। নিয়া--লউন। 

ভোগ--নুখ-স্চ্ছন্দ। আতেসে-_ এই স্থানে অর্থাৎ পৃধিবীঘত। ভোগাও-_ভোগ করিব। 



উজনী অঞ্চলের বিয়ানাম 

পঞ্চস অধ্যায় 

ঘউজনী” অঞ্চলে বিবাহের সম্বন্ধ স্থিরিকঁত হইলে পর বরপক্ষের বাটা 
হইতে কয়েকজন স্ত্রীলোক আসিয়া কন্ঠার ভ্রধুগলের মধ্যে সিন্দুরের টিপ 

অথবা সী'তায় পিন্দুর-রেখ| দেন ও তৎপরে তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার পরিধান 

করান। অসশীয়ারা প্রথম ক্রিয়াটিকে সেন্দুর পিন্ধোয়! ও দ্বিতীয়টিকে 

জোড়ন পিন্ধোয়া বলেন £-_ | 

১। সেন্দুর পিন্ধোয়া নাম 

শেুতা ফাললে মায়ে দুয়ো হাতে ধরি । 

শিরত সেন্দুর দিলে আশীর্বাদ করি। 

নেমু টেঙা খুপি থাপি বজাররে লোণ। 
আঠু কাটি সেন্দুর পিন্ধাই সেই জনী বা কোন? 

২। জোড়ন পিন্ধোয়৷ নাম 

পানত পত্র লেখি দ্রিলাহে আইতি 

পানত পত্র লেখি দিল|। 

সেই পত্রথনি পাই রামচন্ত্রই 

অলঙ্কার পঠিয়াই দিলে ॥ 

রামচন্দ্র অলঙ্কার দেখোতে চমৎকার 

কোন সোণারিয়ে গঢ়া। 

সেই রাজাত আছে যে বঙ্গালী সোণারি 

সেই সেোণারিয়ে গঢ়া ॥ 

মারার অলঙ্কার থোয়াহে আইতি 

দেউতারার অলঙ্কার থোয়া। 
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ৰামে দি পঠাইছে বিচিত্র অগঙ্কাৰ 
হাত জোড় কৰি লোব। ॥ 

“জোড়ন পিদ্ধোয়া'র পর কন্তার স্নানার্থ নদী অথবা পুক্করিণী হইতে 

মহিলাদিগের জল তুলিবার কালীন শীত £-_ 

৩। পানীতোল। নাম 
ৰাম বাম ঞং 

যমুনাব ঢৌ দেখি ৰাধাৰ কপে হিয়া। 
ঘাটে নারে চপাই দিয় অ নাবৰীয়!॥ 

ই ফালৰ চাকনৈয়! সি ফালৰ টৌ। 
তামৰ কলসী বাধা ভৰিলেনে নৌ 

তামৰ কলসীত বাধাই ভৰিলেক পানী। 
উঞ্জান ঘাটৰ পৰ! এৰি দিলে নৌকাখানি 

স্ববগত জলি আছে খুপি থুপি তবা। 
বাধাই পানী তোলে নাচে অপেশ্বৰা ॥ 

মধা-আসাম ও উপর-আসাম অঞ্চলে বরের বাড়ীতে বরের এবং 

কন্ার বাড়ীতে কন্তার ন্নানার্থ মহিলার! নদী অথব! পুঞ্রিণী হইতে 

'পানী' (জ্বল) তুলিয়া আনিয়। ঘরের চালে সিঞ্চনান্তর গৃহপ্রবেশ করিয়া 

থাকেন। পানী সিঞ্চনকালে তহার! নিয়োক্কত ধরণের গীত গাহিয়া 
থাকেন ২--. 

৪ । চালত পানী দিয় নাম 
জয়। 

চালত পানী দিব! ধাৰে নিছিগ্গিবা 

টেকেলি নকব! হুদা । 

শ্মারার মারের! দেউভারায় -বাগে। 
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অতি সাবধান হবা নিফ্মকৈ সোমাব। 

মবল চাই টেকেলি থবা ॥ 

ছুবাৰ মেল ছুরৰী অজ্জুন কুরবী 

ছরাৰত ঘুনুচা-জৰি | 

শিলৰ পাতে হুর।ৰ মেলিদে ঘৰিণী 

কলচী ভিতৰে কৰে] ॥ 

বিবাহের দিন অতি প্রত্যুষে “টৈয়ন দিয়া” প্রথার অনুষ্ঠান হয়। 
৫। দৈয়ন দিয়া নাম 

ৰাম ৰাম ঞ্ং 

নুরর্ণৰ খাটতে আইদেউ শুই আছে 
সিকথা মনত নাই। 

লাখৰ-বাখৰ কৰি ইন্জৰ পটেশ্বৰী 
আইদেউক জগোর|। গৈ। 

আজি আইদেউক দৈয়ন দিছে 
সিংহ ছুধাৰতে ৰই ॥ 

টঁয়ন দিয়া দৈয়ন দির! 

আপোনাৰে আই। 

ভাল কৰি দৈয়ন দির 

হৃদয় জুবাই যায়॥ 

৬) স্নানের সময় আয়তির। ঠাট্রা করিয়। যে গান করে, তাহাকে 

নোবাগুতে গোর! জোৰ! নাম বলে *- 

খকব!বেঙ্গেনাৰ জোক হৰি হৰি 

খকর।বেঙ্গেনাৰ জোকা। 

শব্দার্থ-ধার--জলধার] । নিছিলবা-ছ্দে করিবে না। টেঁকেলি-” ঘট। 
নরল-নওল বা চক্র । ছুয়রী-দারোয়ান। মেলিদে খুলিয়া দাও। 

শবার্ঘ্লাধর-বাধর--হরোৎফুল্ল ভাব । খরয়া-বেগেনা--ছে।ট বেগুন। 
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এই জনা আহিছে আইতিক নোবাবলৈ, 
নাকতে সেঙ্নব থোঁপা 

নার তলি পেটে সেলাই, হৰি হৰি 
নারব তলি-পেটে সেলাই। 

এই জনা আহিছে আইতিক নোরাবলৈ 

নাগ যেন পেটতে। ওলায় ॥ 

৭। পানী ধলাত নাম * 
এ সথি ফ্ং 

আইদেউৰ পদূলিত হালি আছে নল। 
কলহে কলছে ঢালে যমুনাৰে জল ॥ 

মেঘ বৰণ শ্তাম তনু দ্িগম্ধব বেশ। 

পিঠিত পৰবিয়া আছে আউল জাউল কেশ ॥ 

ন্নানকৰি আইদেবে মাগে এক বৰ। 

কোন মতে মোৰ স্বামী হব দামোদৰ ॥ 
সন কৰি আইদেরে মুৰত দিছে হাত। 

হ্বর্গৰ পৰ| দয়াময়ে দিছে আশীর্বাদ ॥ 
নান কৰি আইদেরে কপে থৰে থবি। 

পেলাই দিয়! পাটৰ বস্ত্র পিন্ধা লাহে কৰি। 
নোবরাই ধুব।ই আইদেউক আগত আছে চাই। 
মৰমিয়াল মাকৰ মন মৰমে বুৰায় ॥ 

৮। বেইত ঘূরা নাম 

মাকৰ আচলতে কিবা মধু আছে, 

__ চকু লুভী আইতিয়ে ফুৰে পাছে পাছে ॥ 
শার্থজোক1- খোল। সেঙ,নয়- শিকনি। 

* পানী ধলাত নাধ-্"কন্তা খন ঠিবেই, এর উপয় বসে তৎকালীন গীত। 
শবার্ধ--জাউল জাউল-্এলোফেলো । লাহে করি--আডে আতে । 
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বেইতে ঘূঝোতে ফুবণি লাগিলে 
সোমাই চামৰ পিবাত বহে হে। 
চামৰ বৰে পিৰ। তাৰে চাবি খুৰ! 

বহিছে সোথৰ চেকুবা। 

৯। “বেই, প্রদক্ষিণের পর কন্তাকে যখন পিড়ার উপর বসান হয়, 

'নামতি আইদিগের তৎকালের গান ₹ 

লাজ এবি দিয়া, ওৰণী গুচুব। 
কেশ তাৰ মেলিব লাগে। 

দাপোন কাকই আন! ওচরলৈ 

চুলিৰ জট ভাঙ্গিব লাগে ॥ 

আকাশ মওডলে পূর্ণ চাদ ওলালে 

ব্রেলোক্য পোহৰ বকৰে। 
ওৰণী গুচালে সখিৰ মুখ খনে 

প্রজাৰ মন মোহিত কৰে ॥ 

সরুৰে এ পেৰ৷ কেশকে বঢ়াল। 

এ দালি নিছিগ৷ কৰি। 

তোলনিৰ কাৰণত মাকে সুৰ মেঙগগাওতে 
ছিগিল চেনেহৰে চুলি ॥ 

১০। বর, কন্তার বহির্ব্বাটার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে পর 
সঙ্গিনীগণ সেখানে তাহার রূপ বর্ণনার্থ নিয়োদ্ধত গীত গাহিয়া থাকেন £-- 

চন্দো চিকুণে হুর্ধ্য চিকুণে 

চিকুণে সবগৰ তবা হে। 

_. শবার্থসচামর -শান নামক কাষ্ট্রের | বরে পির] বড় পিঁড়া। 
শবার্ঘ-্দাপোন-দণি। কাকই -কাকুনি। সরে এ পেয়াস্হাট লেখ 

থেকে । এদালি--একপাছি। নিছিগা-ছেঁড়া। ভোলনির--গ্রথম খডুয় বময়। 
মু নেলাগুতে - কেশ বিস্ভাস কর! । ছিগিল - ছি'ডিল। 
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তাতোকৈ চিকুণে আমাৰ বোপাঁদে ও 
ওপলাল বব ঘবৰে পবা হে ॥ 

পূর্ণিমাৰ চন্দ্র যেন আহিছে ওলাই 
দেখিলে পাতক হবে হৃদয় জুড়ায়। 

১১। বর, কন্তার বাটির দ্বারে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে তীহাকে : 
সম্বদ্ধনীর জন্ত কন্ঠার মাতাকে লক্ষ্য করিয়! 'নামতি আই”দিগের গান £-. 

দর! আদরিবলৈ যোয়া নাম 
ৰাম বাম ধ্ং 

কলবগুৰিৰ পৰা মাতে জেবাই লব! 
আদৰি নিয়াহি শাহ হে। 

ৰবা! লাহৰি নেপাইছে! আহৰি 
বৰ! জুৰিছো আহ হে। 

সেই ধানে বানি খুন্দিম পিঠাগুৰি 
তোমালৈ টৈ যাম লারু হে। 
আদবৰি নিয়াহি সাদৰি শাহু আই 

বত্ব সিংহাসনব পব। হে। 

১২। বর অথব! কন্তাকে 'বেই'এর উপর বসাইয়। তাহাদের গাত্রে 
পিষিত মাসকলাই ও পতৈল-হরিদ্রা এক সঙ্গে মাখাইবার পর 
তাহাদিগকে স্নান করান হয়। স্বানান্তে পাঁচজন অথবা সাতজন সধবা 
স্ত্রীলোক মাঙ্গলিক উদদ্দশ্টে উভয়ের মস্তকের উপর অল্লঅল্প করিয়া 
কিঞ্চিৎ চাঁউল ছড়াইয়। দেন। ইহাকে “মুরত চাঁউল দিয় বলে। 

মূরত চাউল দিয়া নাম 
আগত দিয়া পাছত দিয়া পঞ্চ আয়তীয়ে ৰাম ৰাম। 
হর্ববাঘটৰ পানী আনি বামব মৃবত দিয়! বাম বাম॥ 

টি শব্দার্থ শ্ব - অপেক্ষা কর ॥ লাহার-প্রির সন্বোধননুচক শব । অহরি- 

অবসন্ধ। বর1--কুটিবার জন্ত কিছু পরিমাণ ধান। ভুরিছে1-- প্রস্তুত করিতেছি। 
বণনি--ভানিয়] (10981508 ), 
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ীীতে পানী নাই পাৰকে সুবুৰে ৰাম ৰাম। 
আকাশতে পক্ষি নাই জাকে জাকে উবে ৰাম বাম ॥ 

পুখুবীৰ চৌপাশে মুগ পছ চৰে ৰাম ৰাম। 
তাক দেখি ৰামসদ্দ্রেই শৰ ধেনু ধৰে বাম বাম ॥ 

দলি মাৰি পেলাই দিয়া ফটিকৰে মালা বাম ৰাম। 
তুমি দিবা ফটিক মাল! আমি দিম কিয়ে ৰাম বাম॥ 

সত্যে সত্যে বিয়া! দিলে সত্যভামাৰ জীয়ে বাম ৰাম। 

রূপ পিন্ধে সোণ পি্ধে, পিদ্ষে মেজাঙ্বৰী বাম বাম ॥ 
দেবাঙ্গ ভূষণ পিন্ধে ইন্জ্রে দিছে আনি ৰাম ৰাম॥ 

১৩। কন্তা সম্প্রনানের পর 'নামতি আইঃর! নিক্নোদ্ধত ধরণের গীত 

গায়। ইহার নাম সন্প্রনান দি আতালে গোয়ানাম £__- 

স্বামী সের| লা! আজি এ পিতৃ হল পর। 
আঞ্ি ধরি সুদা হল এ কুগ্িল্য নগৰ ॥ 

সৌও হাতে ভীল্ম বঙ্গ এ বাও হাতে হৰি। 

তাৰ মাজে প্রকাশিছে রুজ্িণী সুন্দবী ॥ 

মাধবক চিস্তিআয়ে এ আছে এত কাল। 

আবি আয়ে স্বামী বৰে এ নেপাতা জঞ্জল॥ 

শবার্ঘসআগত -অগে দিয়-দাও | পাছত -পরে। মুরত _ মণ্তত্ষে। পারকে 

স্তীরদেশে। হবুরে “প্লাবিত হয় ন। জাকে জাকে--ঝাকে ঝাকে। চৌ-.চারি 

পছ-.হরিণ। দলি-.টিগ। পলিমার পেলাই দিয়! - ফেলিয়! দাও । কিয়ে-কি। 

রূপ-». রাপ্যালক্কার। যেজা রী -- এক প্রকার উৎকৃষ্ট পডবস্তর। 

শব ধ-্জতালে-শেষ হইবার পর। সাও হাতে - দক্ষিণ হণ্ডে। নেপাঙা-_ 

করিও না।) হদা-খালি। আগ্িধরি-আজ থেকে। 



উজনীয়৷ অঞ্চলের বিয়ানাম ১০৫ 

১৪। হোমর ওচরলৈ ছোয়ালী নিয়। নাম 

(এ গ্রং)  ভীন্মক নন্দিনী আই এ. 
স্বামী বৰবিবলৈ যাঁয় এ.। 
হাতত পুষ্পৰ মাল! লৈ এ 

(স্বামী বৰিবলৈ যায় এ)। 
গৈ পাব! হোমব সভা এ 

'বহি পবা বৰ। 

রুষ্ণ হেন স্বামী পাবা এ 

চিন্তানো কিহৰ? 

১৫। বরপক্ষের স্ত্রীলোকের! যদি কোন বিদ্রপাঁত্মক নাম গায় ভাহ! 

'হুইলে কন্ঠ! পন্গের স্ত্রীলোকের! তহত্তরে নিয়োদ্ধত ধরণের গীত গায় £-_ 

যোরানাম 

ৰম বাম শুনা কানে পাতি গীরৰ বুঢ়া! মেঠা 

ভাইইতে যোবানাম গাই হে। 

ৰামবাম জপাৰ মূৰে মেলি, যোব।নাম আনিছে! 
তাইইতে লঘু যায় হে॥ 

বাম বাম হাবিব কৌপাতে জতুসা-ুতুলী 
ঢাপৰ কৌপাতে থিয়। 

বাম ৰাম যৌবানাম গারতী বেটিৰ চৰেখাতি 
জোঁকাই লাথি থালি কিয়॥ 

শব্দার্থ*-কিহর-কিসের। ৃ 
শব্ার্থস্বুঢ়া যেটা---প্রাীন লোক! তাইহতে-”তাহার। (স্ত্রীলোকের।)। 

জপা---এক জাভীয় বেত্র নির্িত বাক্স । লঘুৈ-লজ্জাহীনা হইয়া। কৌপাড 
--বাগির গাতা। জতুল!-জতুলী--গুটিয়া বাওয়া॥ খাট খাট। ঢাগ-_. 
চিপি। গায়তি-.গ্াহিক1। জোকাই---ঠাট! করিয়। | 



টু আসাম প্রসঙ্গ [গ্রথম খণ্ড 

১৬। কন্তার বাটীতে শুভ-বিবাহ-কার্ধ্যাত্তে বরকে লইয়া কন্ঠার 
সম্পকাঁয়ারা! নিয়োদ্বত ধরণের হান্তোন্দীপক গীত গাহি থাকেন ২_ 

' (ধঁৰাম) 

(এ ৰাঁম) 

(& ৰাম) 

(এ বাম) 

(এ ৰাম) 

(খ ৰাম) 

টৈলাঁশৰ হৰে আহে মোৰ ঘবে, 

জানিলে! গৌৰীক লাগে হে। 
নিদি মই গৌৰীকে জটীয়! শিরলৈ, 
সর্পে সর্পে ফেট মেলি আছে হে। 
কৈলাশৰ পৰ! মহাদ্দেউ আহিছে, 
বষভ স্কন্ধে উঠি হে। 
বাৰে বছৰতো বাহি গ! নোধোরে, 
গোন্ধে যায় প্রাণ ফুটি হে॥ 

ৰভার ওপৰে সর্পে গুঞ্জবিলে 
পার্বতী বৃূলিলে খাই হে। 
মহাদের বুলিলে নেখাই পার্বতী 
তালৈকো আছে উপায় হে। 
বাঘ চালে পাৰি মহাদেউ বহিছে 
নাবদে শঙ্খ বজাইছে। 
মেনক! বুলিয়ে পৰিলে পার্বতী 
মহাদেউৰ জণ্টালৈ চাই হে। 

১৭। ফুলশব্যা নাম & 

ফুলৰে ইচনী ফুলৰে বিচনী 
ফুলবে শয়নৰ পাটী। 

শয়নৰ পাটাতে ঘুমতি নাহিলে 

কৃ হল ভোমোব! জাতি ॥ 
রি 72825 5272চিররিরিনিরিটা নালা 

শব্দার্থ স্ফফে'ট-_কণ| | জটীয়া-_জটাধারী। রভার--চদৌয়ায়। চাই _দেখিয়া। 



উজনীয়। অঞ্চলের বিয়ানাম ১০৭, 

কোবাই নামাৰিব কালিক্্ী ভোমোৰ। 
ফুঙ্গৰে লাগিব দোষ। 

কুল চুপি ভোমোৰ। উৰাবত কৰিলে 

পাবগৈ আপোনাৰ ৰাজ ॥ 

ভোমোব! পুৰতে স্বামী নামে ললে 
উভতি চৰীয়৷ বই। 

উভতি চৰীয়া বব কেনৈ কৰি 
সোতৰ সীম! সংখা নাই ॥ 

সদৌ চেব। সৃতি যাব তৰে পৰি 

লব ভব! স্থৃতি নাম 

১৮। ফুলশয্যা নাম % 

বই বংশী বাবা কনাই ৰই বংশী বাবা। 
তোমাৰ কন্তা সজাই থৈছে অযাঁচিতে পাব! ॥ 
আহিয়াছে কৃষচন্দ্র বজাইছে মুরুলী। 

নাবাই ভৰি মাল! গাথি থৈছে রুকুণি ॥ 

আইদেউৰে কাপোৌৰেতে থুপি থুপি ফুল। 
দ্বাৰকাৰে কৃষ্ণ আহি মাৰে জাতি কুল॥ 

শন্বার্থ*্পাঠী--বিছ্বান1। উরায়ত করিলে--উড়িয়া গেলে। রাজ--বাজা, দেখ। 

বইসবহিয়া। কেনৈ করি-কেমন করিয়া। সদে৷-.সমস্ত॥ চের1-“চক়পড়|। 
তরে পনি যাব-শুকাইয়া যাইবে। 

শবার্থ-র়ই-আত্তে আস্তে । বাবা বাজাইবে। 
* সুলশযা] নাষস্"১৮৪৮ শকের ২র] কার্তিক তারিখে লেখক »মধুবিশ্র' 

সত্রের ভকতানী জ্ীমতী তরাই দাসীর শিকট এই গীত ছুইটি শুনিয়াছিলেন। 



আসামে বিধবা বিবাহ 

স্বন্ত অহ্যাস্তর 

রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে কোন কোন পরাক্রাস্ত অনাধ্য নৃপতি বিধবা 
বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই ছুই গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায় । 

এরূপ রীতি যে তাহাঁদের যথেন্ছাচারিতায় সংঘটিত হইয়াছিল, প্রণিধান- 
পুর্র্বক বিচার করিলে তৎসন্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেহ কেহ 

বলেন-_-“মহাভারতে আভাস পাওয়া যায়, দময়ন্তী জানিতেন, নলরাঙ্গা 

নিরুদ্দেশ হইলেও জীবিত ছিলেন । কিন্তু দময়স্তার পিতা ইহা! জাঁনিতেন 

না। মহাভারতের যুগে বিধবা-বিবাহের প্রচলন না থাকিলে দময়স্তীর 
পিতা! তদীয় প্রাসাদে স্বয্নংবর সভার অধিবেশনে বাধা দ্িতেন।” যাহা 

হউক অনার্ধ্য সমাজে বিধবা-বিবাহ্ প্রচলনের কোনরূপ আভা এই ছুই 
প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়! যায় নাঁ। এতগ্যতীত কলিযুগে “নিয়োগ” পদ্ধতি 
রহিত হইয়াছে । ইহ! বিবাহের অগ্চতম পদ্ধতি বিশেষ নহে। অপুত্রক 

বিধবার পুত্র না হওয়া পর্য্স্ত প্রত্যেক ঞ্নতুকালে তাহার দেবর অথবা 

জ্ঞাতি উপগত হইতে পারিত। এই প্রথাকে “নিয়োগ” এবং এই বিধবার 

গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে “ক্ষেত্র” বলে । নিয়োগ-প্রাপ্ত রমণীকেও বিধবার 

ঘাবতীয় আচার পালন করিয়া চলিতে হইত। আদিত্য পুরাণকার 
নিয়োগ গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন। 

কোন স্বতি শান্ত্রকার *বিধবার বিবাহ হউক* বলিয়! স্পষ্টভাবে কোন 
বিধিবিধান দেন নাই। মন্তু, বিধবা-বিবাহের কর্তবাকর্তব্য বিষয়ে 

কোন কথ! ন! বলিয়! কেবল মাত্র বলিয়াছেন, “ব্ধিবা-বিবাছের কোন 

শান্্রবিহিত পদ্ধভি নাই ।” “বিষু স্থতিতে বিধবার পক্ষে ইটা পথ 
নিদ্ধেশ করা হইয়াছে । তন্মধ্যে একটা ব্রহ্গচর্য্য পাঁলন এবং আর একটি 



আসামে বিধব! বিবাহ ১৪৯, 

সহমরণ অবলম্বন। বিজ্ঞানেশ্বর তাহার মিতাক্ষর। নামক টিকায় “বিষুম্বৃতি? 
হইতে এই বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন £-_ 

“ভর্তরি প্রেতে ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা ॥--১।৮৬ 

অর্থাৎ--স্বামী মরিয়া গেলে বিধবাঁকে ব্রহ্মচ্্য পালন করিতে অথব। 

'অন্বারোহণ” (সহমরণ) করিতে হইবে । 

পরাশর সংহিতীর চতুর্থ অধ্যায়ে আমর! দেখিতে পাই £ -- 

গতে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 
পঞ্চস্ব(পৎস্থ নারীগাং পতিরন্যো বিধাঁয়তে ॥ ২৭ 

অর্থাৎ__স্বামী নিরুদ্দেশ হইলে, মরিয়া! গেলে, সংসার-ধর্ম পরিত্যাগ 
করিলে, ক্লীব বলিয়। স্থিরীকৃত হইলে অথব। পতিত হইলে, এই পঞ্চ, 

বিধ আপদে শ্ত্রীলোকদ্দিগের পুনব্বিবাহের বিধি আছে । এখানে উল্লেখ- 

যোগ্য- শ্লোকস্থ 'পতিতে” অর্থে পতিত হইলে, অর্থাৎ স্বামী শান্্রবিহিত 
'আচার-ব্যবাঁর অথবা। মংস্কার-ভরষ্ট হইলে নারী পুনর্রিবাহ করিতে পারে। 
এক্ষণে কথ। হইতেছে-__বর্তমান যুগে কয়জন ব্যক্তি বেদ-বিহিত আচার 

বাবহারের ব্যতিক্রম করেন না? এরূপ স্থলে নারী মাত্রকেই পুনর্বিবাহের 

বিধি-ব্যবস্থ। দেওয়া হইতেছে এতছ্যতীত “পঞ্চস্বাপৎন্থ নারীণাং পতি- 

রন! বিধাচতে” এই উক্তির অন্তর্গত পতি শব্ষে ঠিক স্বামী বুঝায় না। 
বাগ্দানের * পর পাত্রকেও যে পতি বলিয়া অভিহিত করা চলে, স্বগাঁ় 

ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্াসাঁগর মহাশয় ব্যতীত অন্তান্ত পঞ্ডিতগণের মধ্যে ইহাই 

প্রচলিত ব্যাখ্যা । নুতরাং পরাশরের এই বিধান বাগদত্ত! কন্ত| 

সম্বন্ধে প্রযুজ্য__বিবা হিত। স্ত্রী সম্বন্ধে নহে । যাহা হউক, নারদীয় পুরাঁণেও 
পরাশরের এ বচনটা আমরা দেখিতে পাই । ইহা একটী উপপুরাণ্। 

যেনারী অন্ত ব্যক্তিকে পুনরায় বিবাহ করে, সাধারণতঃ তাহাকে 

* বাগদান--প্রার ৫০ বৎসর অর্থাৎ প্রায় ১৮৭? ত্ীঃ অব) পূর্ধে বৈদিক 
ক্গ|গণের বিবাহের পূর্বে বাগদান হুইত। 



১১৬ আসাম প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড 

“পুনভূগ এবং তৎপুত্রকে “পৌনর্ভব বল! হইত। যাজ্ঞবন্ক্ের মতে 
কি অক্ষত যোনি, কি ক্ষত যোনি, যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ সংস্কার হয়, তাহাকে 
পুনর্ভু বলে। প্রমাণ যথা £-_ 

অক্ষত! চ ক্ষত! চৈব পুনভূ£ সংস্কৃত পুনঃ ॥--১1৬৭ 
বশিষ্ঠ বলেন £__ 

পাণিগ্রাহে মুতে বাল! কেবলং মন্ত্রস্কৃতা । 

সা চেদক্ষতযোনিঃ শ্তাৎ পুনঃ সংস্কারমর্থতি ॥--১৭ অঃ 

অর্থাৎ_-পতির মৃত্যু হইলে অক্ষতযোনি স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ-সংস্কার 
হুইতে পারে। 

মহাভারতের আবির্ভাবের পরবত্তী যুগ হইতে হিন্দুর সমাজতত্ 
তালোচন৷ করিলে বুঝা! যাঁয় যে, যে নকল জাতির লোকের! বর্ণাশ্রম 

ধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, অথব! ধাহারা উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 
আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপ অন্ুবর্তন করেন, তাহাদের সমাজে বিধব! বিবাহ 

আমোল পায় নাই। প্রাচীন গ্রস্থসমূহে ভরি ভূরি প্রমাণ পাওয়৷ যায় 

_ উচ্চ-শ্রেনীর হিন্দুর। ছিলেন সংঘমী। তাহাদের সামাজিক শ্লীতি-নীতি 

সাত্বিক ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তীহারা বিধবা কন্তাঁদিগকে বর্ণ 

শ্রমাদি ধর্মশিক্ষ! দিতেন। ইহার ফলে এ কন্তাদিগের মনে সংসার অসার, 

এঁছিক মুখ-স্বচ্ন্দ কিছুই নহে এইরূপ বোধ হইলে, ভগবৎ চিস্তা মানব 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত ভাঁবিয়৷ তাহাতেই তাহারা আত্মনিয়োগ করিতেন। 

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকজন প্রোথিতনাম! শ্বতিকারের অভিমত 

বিবৃত করা হইল। এক্ষণে অদমীয়া পাঠক-পাঠিকাগণের অৰগতির জন্ত 

বঙ্গদেশে এই কিবাচের প্রচলন সম্বন্ধে যংকিঞ্চিং বল! যাউক $--বছুকাল 

হইল এদেশে বিধবাবিবাহ্ অভীব গ্লনিকর কাধ্য মধ্যে পরিগণিত 
হইয়! পড়িয়াছে। বাঙ্গালায় তথাকথিত ৫বষ্বক ও কাওরা ব্যতীত 

অতি নিক্-শ্রেণীর হিন্দুসমার্জে এই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তেও 



আসামে বিধব! বিবাহ ১১১ 

আমরা বিধবা-বিবাহ দেখিতে পাই না। মহাপ্রভু তীয় ভক্তগণকে 

বর্ণাশ্রমধন্্ন রক্ষা করিতে অথবা উঠাইয়া দ্রিতে বলেন 'নাই। কেবল 

তথাকথিত বেষ্জবগণ কণ্ঠি বদল করিয়।৷ আপনাদের অনুরূপ শমাঁজে 

বিধবাকে পত্বীভাবে গ্রহণ করিয়। থাকে । পশ্চিম-বঙ্গের নমঃশূদ্র 

সমাজে আজিও বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয় নাই। পূর্বর-বঙ্গের কয়েকজন 
উচ্চ-শিক্ষিত নমঃশৃদ্র বিগত ১৯২৪-২৫ সাল হইতে তাহাদের সমাজে 

বিধব। বিঝ।হের প্রচলনার্থ সবিশেষ চেষ্টিত হইয়াছে । আজিও ( অর্থাৎ 
১৩৩৬ বঙ্গাব্ব) বঙ্গদেশে বিধবার গর্ভজাত পুত্র সকল শ্রেণীর হিন্দুর 

অন্পৃশ্ত । অসমীয়া হিন্দুসমাজ এ বিষয়ে অত্যন্ত উদার । বিধবার 

গর্ভজাত ক্রণ হত্যা নিবারণার্থ ১৩।১৪ বৎসর হুইল শ্রীযুত কুলদা প্রসাদ 

মল্লিক ভাগবত রত্রের উদ্ভোগে বহু অর্থবায়ে নবদীপ ধামে “মাতৃমন্দির। 

নামক একটা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইয়াছে । 

আসামে ব্রাহ্মণ, দৈবজ্র-ব্রাঙ্গণ ও প্রর্কৃত কায়স্থ ব্যতীত তথাকথিত 

কায়স্থ এবং কলিতা, কেওট, কৌচ, নাপিত, কুমার, নট প্রভৃতি জাতির 

কলিত। ক্ষত্রিয় হইল, সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। আসাম 

বিধি! বিবাহ কিন্তু. কলিতা প্রধান দেশ । ইহারা কৃষিজীবি। বিগত 

ূর্বববৎ রহিল ১৯২২ সালের প্রারস্তে গৌহাটী অঞ্চলের চামটা, 

বেলসর প্রভৃতি গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত কলিত৷ জাতীয় ভদ্রলোক 

উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদ্িগের ক্ষত্রিযত্বের আন্দোলন দেখিয়া অথবা 
কলিক।তার “মেছে* (0195৪) বঙ্গদেশীয় ছাত্রগণসহ একত্র ভোজনের 

বিড়ম্বনা ভোগ কিংবা মহাত্মা! * * সেনের পন্থান্থদরণ_-[বিবেকের দোহাই 

প্রদান]-_করিয়! আপনাদিগকে ক্ষত্রিগ্ধ কপিওা” বলিয়া সর্বপ্রথম ঘোষণ। 

করেন। কারণ যাহাই হউক,অতঃপর তীহার! সমাজে উপরু্যপরি ক্ষত্রিয়ত্ের 
আন্দোলন চালান। ইহার ফলে গ্রথমে তাহাদের কয়েকজন আত্মীর 

স্বজন এবং তৎপরে অন্তান্ত স্থানের কলিতাগণ তাহাদের দেখাদেখি 



১১২ অসমীয়! হিন্দুিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ক্ষত্রিয় হইগ্লাছেন ও হইতেছেন। কিন্ত আজিও গৌহাটী অঞ্চলের এই 
নব্য ক্ষত্রিয় কলিতা-সমাঁজে বিধবা-বিবাহের পূর্ব প্রচলন আছে। 

যাহ! হউক, আসামে কলিতা, কেওট, নট আদি বিভিন্ন জাতির সমাঁজে 

বহুকাল হইতে একই পদ্ধতিতে বিধবা-বিবাহ হইতেছে । সে দেশে 

হিন্দু আহোম, হিন্দু ছুটীয়া, সুতকুলিয়া, নদীয়াল, বৃত্তিয়াল প্রভৃতি জাতির 

সমাজে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিধবা বিবাহের স্ত্রীআচার অনুঠিত হইয়া থাকে। 

আসাম অঞ্চলের কুত্রাপি বিধবা-বিবাহে “কলর গুরিত গ! ধুয়ান'র 

কালে গাত্রহরিদ্রার আবশ্তক হয় না। হোম করিবার বিধিও নাই। 

আগামে হিন্দু বিধবা মধ্য-আসাম ও উপর-আসামে এই বিবাহ উপলক্ষে 

বিবাহে শাস্ত্রীয় বিধি-. “বেই+ নিশ্রয়োজন। বিধবার বিবাহকাঁলে আয়তি 

বিধান নাই বা “নামতি আই+র বিবাহ-বিষয়ক গীত গাহেন 

নাঁ। উজনী অঞ্চলে তৎকালে “নামতি আইরা” সচরাচর বিদ্রপাত্মক 

“জোড়ানাম* গাহিয়া থাকেম। এই অঞ্চলে বর-কন্তাকে আঁশীর্বাদকালে 
পঞ্চ আরতিরা যে “নাম গায়, কোন বিধবার তাহাতে যোগদান করা 

নিষিদ্ধ । “নামনি” ও “উজনী+ অঞ্চলের বর্ষণ, দৈবজ্ঞ-ত্রাঙ্মণ ও প্রকৃত কায়স্থ 

জাতীয় বিধবারা কদাচ শাখা, সিন্দুর কিংবা কোন রংয়ের পাড়ওয়ালা 

কাপড় পরিধান করেন না। পুনর্বিবাহ হইলেও কলিতা, কেওট আরদি 
জাতীর বিধবাকে শেষোক্তটী ব্যতীত শশাখা, সিন্দুর থুচাইয়া ফেলিতেই হয়। 

দত্ত কন্ঠাকে পিতামাতার পুনরার সন্প্রদান করা শান্ত্রবিরুদ্ধ। আমাদের 

মতে--যদি বিধবার বিবাহ দিতে হয়, কন্গ।র শ্বশুর শাশুড়ী কেবল মাত্র 

অক্ষত যোনি বিধবা তাহা দিতে পারেন। “অক্ষত যোনি” (শামী 

কন্ার বিবাহ সহবাস যাহার হয় নাই) বিধবা-কন্ঠার পুনর্বিবাহ মনু 
শান্্রানুমোদিত. (১৭৬ লেক ৯ম অধ্যায়), বশিষ্ট (১৭ অধ্যায়), 

যাজ্ঞবন্ধ/। ( আচারাধ্যায় ৬৭ শ্লোক ) এবং বিষ প্রভৃতি শাস্বকারগণের 

অন্থমোদিত। 



আসামে বিধবা-বিবাহ ১১৩ 

তেজপুরের শ্রীযূত লক্মীকান্ত বড়কাকতি মহাশয় বলেন (১) “রঙ্গ 

জেলার তেজপুর অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও দৈবজ্র-ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য জাতির 

মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে । বিধবা-বিবাহে গাত্র-হরিদ্রা। দেওয়। 

অথব] প্রথম বিবাহে যেরূপ নিয়মমত হোমাদির অনুষ্ঠান করা হয়, 

এ অঞ্চলে তদ্রেপ কর! হয় না। পাত্র-পাত্রী উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজন 
এবং গ্রামস্থ ব্যক্তিরা নিমস্ত্রিত হইয়া! বিবাহ সভায় সম্মিলিত হইলে পর, 

পাত্রীকে বরপক্ষের অলঙ্কার পরিধান করাইয়! সভাস্থলে উপস্থিত করান 
হইলে পাত্র-পাত্রীকে আশীর্বাদ করিয়া জলযোগ করেন ।” 

নর্গাঁও, শিবসাগর ও লখিমপুর জেলায় বর, বিধবার পিত্রালয়ে 

কিংবা তাহার কোন আত্মীয়ের বাটাতে গিয়। উপস্থিত হয় । সেখানে 

রিয়া “আগ চাউল? দেওয়া হইলে বিবাহ-কাধ্য সম্পন্ন 
আগ চাল দিয় ও হইল। কিন্তু নিম্ন-আসাম অর্থাৎ_-গোয়ালপাড়া 
বি ও কামরূপ জেলার প্রথা অনুসারে বিধবাকে 

তাহার পিত্রালয়ে অথবা মুত স্বামীর বাটীতে “আগ চাউল” দেওয়া হয়। 

বদি কন্তা, স্বামীগৃহে যাইবার পূর্বে বিধবা! হয় এবং তাহার দ্বিতীয় 
সংস্কার না হইয়া! থাকে, তাহ] হইলে নৃতন স্বামী ঢাক-ঢোলের বাছ্য সহ 
তাহাকে পিত্রালয় হইতে একটু আড়ম্বর করিয়া! নিজ গৃহে লইয়া ফায়। 

বিধবা-বিবাহে “আগ চাউল" প্রদান কার্ধাটী সংক্ষেপে হয়। অবশ্য 

ভদ্রলোক হইলে একটু শ্রেষ্ত্ব দেখাইবার জন্ পুরাভাবে উহার অনুষ্ঠান 
করেন? কিন্তু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরম্পরের মধ্যে পায়সপূর্ণ পাত্রদ্বয়ের 

আদান-প্রদান হয় না। “আগ চাউল? দেওয়ার অগ্নে কন্তার বাটাতে 

উলুধবনী ব্যতীত শঙ্খ বাজান কিংবা! বিবাহের কোন নিয়ম প্রতিপালিত 

হয় না; কেবল বিধবাকে উপবাস করিয়া! থাকিতে হয় । বরের বাটাতে 

আগ চাউল” দেওয়া হইয়। গেলে খাওয়া-দাওয়া হয়। 

০) ১৯২৩ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্র । 

৮ 



১১৪ আসাম প্রসঙ্গ [প্রথম খণ্ড 

নি্-আসামে বিধবার পূর্ব স্বামীর গৃহে কিংবা পিত্রালয়ে কোনরূপ 
উদ্বাহ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা হয় না। বিধবা! বিবাহিত হইলে পিত্রালয়ে 

যাইতে পারে-_তাহাতে কোনরূপ সামাজিক 

প্রতিবন্ধ নাই। আসাম অঞ্চলের সর্বত্র 

পূর্বকথিত জাতীয় বিধবার বিবাহ বহুবার হইতে পারে। তাহাতেও 

সমাজে কোনরূপ আপত্তি নাই । মনে করুন-স্বামীর মৃত্যুর পর কোন্ 
ব্যক্তি তাহার বিধবাঁ-পত্বীকে বিবাহ করিল। এই দ্বিতীয় স্বামীরও মৃত্যু 
হইল। তখন ইচ্ছ! করিলে দেই বিধবা, তৃতীয় পতি গ্রহণ করিতে 
পারে, এবং তৃতীয় পতির মৃত্যু হইলে চতুর্থ পতি-__এইপ্রকার বত 

ইচ্ছা তত পতি গ্রহণ করিতে পারে । বিধবার! দ্বিতীয় অথব| তৃতীয় 

পতি গ্রহণ করিলে নিষ্ঠাবান আসমীয়ারা তাহাদের স্বামীর এই বিবাহ- 

কার্ধাটাকে সাধারণতঃ 'ঢেমনি আনা, বলেন। যাহা হউক “ঢেম্নি'র 
পাণিপীড়নার্ঁ যে কোন সময় তাহাকে বরের বাটিতে আনা যায় । 

বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্রগণকে .কামরূপ অঞ্চলের লোকেরা “মৃত 

কুলিয়া” বনাম “রিয়া, বলে। প্রথম স্বামীর ওরপজাত পুত্র যদি 

মাতার সহিত দ্বিতীয় স্বামীর গৃহে গিয়া বাস করে, অসমীয়ার! 

এ পুত্রকে “গুরগুরীয়” বলেন। যাহ] হউক স্বগায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 

মহোদয় উদ্যোগী হইয়া! সর্বপ্রথম গভর্ণমেণ্টের দ্বারা বিধবা-বিবাহের 
আইন “পাস, করাইয়া লন। এই আইন প্রবন্তিত হওয়ার বিধবার 

গঙ্জাত পুত্রগণ সম্পত্তির বৈধ অধিকারী বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে। 

আসাম অঞ্চলেও বিধবার প্রথম পতির ওরসজাত পুত্র, বিধবার 

দ্বিতীয় স্বামীর সম্পত্তির অংশ পায় না। সে বড় হইলে তাহার 

নিজ পিতার সম্পত্তির অংশ পাইয়া! থাকে । সতীন পুত্রের ও বিধবার 
পুত্রের সমভাবে পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়। 

ঢেমনি আনা 



আসামে অসবর্ণ বিবাহ 
সপ্তম অধ্যায় 

মনন সংহিতাঁর মত অত্রি, বিষু বশিষ্ঠ, গৌতম, পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন 
স্বৃতি শান্ত্রসমূহে উচ্চ-বর্ণের পুরুষের সহিত নিয়-বর্ণের কন্তার বিবাহের 

প্রাচীন স্মৃতিশান্ত্ররে . অন্থুমোদন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেগুলিতে উচ্চ- 
বিধি-বিধান জাতির কন্যার সহিত নিক্ন-জীতির পুরুষের বিবাহ 

সমর্থিত হয় নাই) এই প্রকার বিবাহের প্রথমটিকে অনুলোম এবং দ্বিত্ীয্নটিকে 

প্রতিলোম বিবাহ বল! হয়। মনুসংহিতার প্রাধান্যকালে ব্র/ঙ্গণ অপর তিন বর্ণের 

কন্যা বিবাহ করিতে পাঁরিতেন; কিন্তু শাস্ত্রের অনুশাসন এই ছিল যে, ব্রাহ্মণ 
অগ্রে সবর্ণার পাঁণিগ্রহণ করিবেন। গার্হস্থ্য ধর্মের নিষিত্ত সবর্ণার পাণিগ্রহণ 
প্রথমতঃ কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত ছিল । শতপথাদি ব্রাহ্মণ রচনার যুগে ক্ষত্রিয়ের 
প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তৎকালে ব্রাঙ্মাণের! তীহাদিগের নিকট ধেদবেদাস্তের উপদেশ 
গ্রহণ করিতেন। ইহার প্রমাণ--শতপথ ব্রাহ্মণের ও এতরেয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ 

যক্ঞ প্রকরণ । রামায়ণের যুগেও ক্ষৃত্িয়ের চারি বর্ণের কন্যা গ্রহণের প্রথা প্র্লিত 
ছিল। বাল্ীকি রামায়ণে এবং 'জৈন পদ্মপুরাণে দেখা যায়-_দশরথের কৌশল্যা, 
কৈকেয়ী, স্মিত্রা ও স্থু প্রভা নামে পত্রী চতুষ্ট় চারি বর্ণের ছিলেন। পরাশর 
তদীয় স্মৃতির প্রারস্তে “অসবর্ণ বিবাহ বৈধ” কিন্তু শেষে তিনি উহাকে অবৈধ 

বলিয়াছেন। শাস্ত্রবিদ্গণ বলেন, “অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহকে বৈধ 

বলিয়া' অভিমত প্রকাশ বরায় পরাশরের শেষোক্ত উক্তি গ্রক্ষিণ্ড।” দেবল 
সংহিতাকার অনবর্ণ বিবাহ নিষেধ করিয়াছেন। এই সংহিতার গ্রচলন গুজরাট 
অঞ্চল ব্যতীত অন্য দেশে নাই। ম্মতিশীস্ত্কারগণের কেহ কেহ নির্দেশ 

করিয়াছেন--"অনুলোম বিবাঁহজাত পুত্রগণ মাতার সবর্ণ প্রাপ্ত এবং প্রতিলোম 
বিবাহজাত প্ৃত্রগণ বর্ণসঙ্কর হইবে।” কিন্তু শাস্ত্রে মন্থলোম বিবাহজ।ত সস্তানের 



১১৬ আসাম ও বদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

মাতৃসবর্ণ প্রাপ্তির নির্দেশ থাকিলেও অনেক স্থানে জাতকের! পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, দৃষ্ট হয়। যছু পুরু, সগর-পুত্র প্রভৃতি দৃষ্টান্তস্থল। মহাভারতে 
মহাভারতের যুগে অনু. আমরা দেখিতে পাই-_পরশুরাম, ক্ষত্রিয় কন্যার 

লোম ও প্রতিলোম বিবাহ গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণের 
গরসজাত বলিয়! ব্রাক্গণ হইয়াছিলেন। য্যাঁতি, ক্ষত্রিয় হইয়া! শুক্রাঁচার্ষ্যের 
বন্যা দেব্যানীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।  তীহাদের সস্তান হইতে 

প্রসিদ্ধ যছবংশ উৎপন হইয়াছিল। বাস, কৈবর্ত-কন্তা হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার বর্ণানুদরে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এই সকল 
দৃষ্টান্ত হইতে বুঝ! যাঁয় যে, তৎকালে অনুলোম ও প্রতিলোম এই ছুই প্রকার 
অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং বিবাহোৎপন্ন স্তন পিতার বর্ণ প্রাপ্ত 

- হইতেন। 
[্বয়ঘর রভায় ত্রা্গণ, ক্ষত্রিয। বৈশ্য ও শূদ্র--এই টারি শ্রেণীর নৃপতিবর্গ স্থানলা 

করিতে সমর্থ হইতেন, এরূপ পরিলক্ষিত হয়। এই ক্ষেত্রে অনুলোম ও প্রতিলোম 

উভয় প্রকার বিবাহ হইত ] . 

সেকালে ভারতথণ্ডের রাজাদমূহের রাজা-প্রঙজা নিকটস্থ এবং দূরস্থ দেশের 

সমান শ্রেণীর লোকের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। বাজায় বাজায় 
সেকালে বৈবাহিক বিবাহ-সন্বন্ধ ইতিহাস ধরিয়া রাখে। প্রঙ্গাদের 

আদান-প্রদান মধ্যে যেরূপ সম্বন্ধের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায় না। 
কিন্ত এরূপ শত শত মন্বদ্ধ সহজেই ঘটে। কয়েকজন রাজার বিবাহের দৃষ্টান্ত 
যথ! ১--কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য, গৌড়াধিপতি জ্যান্তের বন্তা| কল্যাণদেহীকে ; 
নেপান্দের রাজা! শিবদেবের পুত্র জয়দেব, কামরূপরজ হর্ষের কন্তা রাজ্যমতী বা 
রাজ্যদেবীকে; সআট ধর্ম্পাল, রাষ্ীকুটরাজ পরবলের কন্তা রাননাদেবীকে, 
বন্মরাজ জাতবন্মা, চেদিরাজ কর্ণের দ্বিতীপ্ন কন্যা বীরশ্রীকে; ৰিজয় সেন 
বাঙ্গালার শুররাজবংশ-কনা! বিঘা দেবীকে % বললাল সেন, চালুক্য রাজবংশ 
রামদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 



'আসামে অসবর্ণ বিবাহ ১১৭ 

মহারাজ বলাল সেন একাদশ শতাববীর প্রথম ভাগে রামপালে রাজত্ব 

করিতেন। তিনি বঙ্গ, বারেন্্, বাগ্রী, ঝাড় ও মিথিলা এই পঞ্চজনপদের (১) 
বল্পাল দেনে অংথ। একছত্র নৃপতি ছিলেন। মুদ্রিত বল্লাল চরিতে 

দোষারোপ আমরা! দেখিতে পাই যে, গৌড়াধিপতি বল্লাল 
সেন, গোবিন্দ আট্য নামক জনৈক স্থুর্ণবণিকের কন্ঠাকে বন্গপূর্্বক বিবাহ 
করিয়াছিলেন £-- 

অপবর্ণ বিবাহেতে | বিধি নাই এ কলিতে 

কিন্কু রাজ! তাহা না শুনিল। 
বণিক কুলেতে ধন্তা গোবিন্দ আট্যের বন্তা 

বলে ধরে বিঝাহ করিল 1” * 

£5591800 9০০16 হইতে যে মূল বল্লাল চরিত প্রকাশিত হইয়াছে, 

তন্মধ্যে এই কথা নাই। বল্লাল 'দানসাগর' 'ও “অদ্ভুত সাগর নামক দুইখানি 
স্বৃতিনিবন্ধ প্রণয়ন এবং ছত্রিশটা “মেলবন্ধন করেন। মহারাজ বল্লাল ম্মার্ড- 
বিশ্বাসী, ধর্মবিশ্বীপী, পরমধার্দমিক ও পরমপণ্তিত ছিলেন। আমাদের দৃঢ়বিশ্বীস 
_তীহার দ্বারা কখনও এব্সপ কার্ষ্য সম্ভবে না। আমরা দেখিতে পাই__শিক্ষিত 
বৈদ্য, বারেন্দর কায়স্থ, উত্তররাট়ীয় কায়স্থ, স্ুবর্ণবণিক, কৈবর্ত ও যুগী জাতির 
লোকেরা বল্লাল সেনের উপর নানারূপ দোষারোপ করিগ়া থাকেন। কয়েক ঘর 

বৈদা ব্যতীত বারেন্্ কায়ন্থ, উত্তররাটীয় কায়স্থ ও স্বর্ণ বণিকের৷ এই রাজার 
সময়ে কোনরূপ রাজসম্মান কিংবা সামাজিক কুলমর্ধ্াদা প্রাপ্ত হন নাই। 
ইদের প্রাগিন কারিকার [কুলগ্রন্থো যদি মহারাজ বল্লাল সেনের কোন 

০০ "আলা গস ররর, “-এরা। «পা 

(১) বঙ্গ-_পদ্মার পুর্বরপার। বারেন্্র- পদ্ম।র উত্তর গার; বাখ্ী- গঙ্গার পশ্চিম 
পার, রাঢ- গঙ্গার পশ্চিম পার। 

* আনন! ভটু সন্কলিত বল্লাল চরিতের উপর আমাদের আস্তা নাই। ইনি স্বার্থ 
প্রণোদিত হইয়া অনেক সামাজিক বিষয় অবধাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 



১১৮ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

কদাচিরের বিষয় উল্লেখ থাকিত, আমরা তাহা মানিয়! লইতে বাধ্য হইতাম। 

প্রান কারিকায় উক্তির. বৈদ্যদিগের সর্বাপেক্ষা গ্রাচীন কুলগ্রস্থ কণ্ঠহার 
পোবকতা৷ আবগ্ক ১৬৫৩ খুঃ অন্দে খুলনা জেলার সেনহাটী 

নিবাসী রামকাস্ত দাস কর্তৃক এবং চন্ত্রপ্রভা ১৬৭৫ ঘ্রীঃ অবে' কীচড়াপাড়া 

নিবাসী স্থপ্রনিদ্ধ ভরতমলিক কতৃ ক বিরচিত হইয়াছিল । যছুনন্দন-কৃত বারে 

কায়স্থদিগের যে ঢাকুর আছে, তাহাও চন্ত্রপ্রভার সমসাময়িক । চারি শ্রেণীর 

কায়স্থ মধ্যে উত্তররাট়ীর় কায়স্থদিগকে জাতীয় রীতিনীতির প্রতি অধিকতর 
অনুরগী দেখ! যায়। 17050010955 10 4001906 17196011591 1)০0০- 

0073 (২) নামক [বাঁশবেড়ীয়৷ রাজবংশের গৌরব প্রচারার্থ এবং নানারূপ 

কল্পনা করিয়৷ লিখিত] পুস্তিকা পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, দিনাজপুর, 

বাঁশবেড়ীকা ও সেওড়াপুনির রাজবংশের আদিপুরুষ দেবদিতা, বৈদ্যজাতীয় বল্লাল 

সেনের স্বেচ্ছা প্রদত্ত কৌলীন্তনমর্যাদা স্পর্ধার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন ! 
কিন্তু প্উত্তররাট়ীর কায়স্থ বিবরণ” তৃতীর খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় এ বংশের 

গুরুষীনামায় “দেবদন্ত' এবং তৎপুত্র আদিত্য দত্তের নাম দৃষ্ট হয়--দেবদিত্য 

নাম এই পুস্তকের কোথায়ও নাই। সুবর্ণবণিকের! বৈশ্বজাতীয় [সুতরাং দ্বিজবর্ণ] 
“সেথশুভোদয়” নামক প্রামাণিক গ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। বাঙ্গলার কৈবর্তরা 

আপনাদিগকে বর্তমানে মাহিষা বলিয়া! পরিচয় দিতেছে। মহর্ষি যাজ্ঞব্থা, ক্ষত্রিয 

পিতা ও বেশ্ঠকন্য! মাতার গর্ভজাত পুত্রকে মাহিষ্য বলিয়াছেন । উহাদের 

জীবিকা রাজান্তঃপুর রক্ষা ইত্যাদি। কৃষি বৃত্তিক বা হালুয়া কৈবর্ত অথবা 

নৌজীবী জালুয়৷ দাশ বা কৈবর্ত, “মাহিযা” বলিয়৷ বোধ হয় না। পূর্বে কৈবর্ত 
ও যুগী জাতির লোকেরা নিরক্ষর ছিল! ইহাদের কোনও প্রাসিন কুলগ্র্থ 

থাকা সম্ভবপর নহে। 

(২) ইহার লেখক [২21 72112007 9, 4, 00100) চু, 2. 5.) চু 0, 9, 

0150151 76000161 0 801001027) 0916919, 



আসামে অসবর্ণ, বিবাহ ্ ১১৯ 

পুর্বব-আসাম অপেক্ষা পশ্চিম-আসামে ব্রাক্গণের সংখ্যা অনেক 
বেশী। বঙ্গদেশের মত আপামে ব্রা্গণদিগের শ্রেণীবিভাগ কিংবা 
অদমীর। ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণী কৌলিন্ত প্রথা ন'ই। অসমীয় প্রত্বতত্বজ্ঞ 

বিভাগ ও অসবর্ণ বিবাহ শ্রীযুত হেমচন্ত্র গো্বামী মহাশয় বিগত 
১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় লেখকের অধিল 

মিশ্বীর লেনস্থ আবাসে আঁগমনপূর্বক বিবিধ কথা ' প্রসঙ্গকালে 
বলিয়াছিলেন-_-অসমীয় ব্রাঙ্গণদিগকে মোটামুটাভাবে ছয়টা শ্রেণীতে 

বিভীগ করা যাইতে পারে, যথা £-১। সত্রাধিকার গোস্বামীবংশ, 

২। ভত্টীচার্ধ্য বংশ, ৩। দেবল, ৪। গ্রাম্য যাজক, ৫। অগ্রদানী ও 
*। হাবুীয়া বংশ। কলং নদীর তীরস্থ ডিফলু সত্রের শ্রদ্ধাম্পদ 
শ্রীযূত কীর্তিচন্দ্র দেব নাতি গৌঁসীঞী মহোদয় বলেন-__“নিত্য নৈমিত্তিক 
ক্রিয়াপুত আরু অযাঁজক অপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ সকলক উত্তম শ্রেণী 

বোলে। যাঁজক প্রতিগ্রাহী, দেবল ব্রাহ্মণ মধাম শ্রেণী । সন্ধ্যা, গায়ত্রী 

রহিত নামমাত্র উপবীতধাঁরী ব্রাহ্মণকে প্রারুত শ্রেণী বুলি ধরা হয়। 

উত্তম শ্রেণীর ব্রাঙ্ণর ভিতর যি সকল জ্ঞানী, সেই সকলর অধিকা ংশে 

অনুরূপ কুলক্রিয়! চাই বৈবাহিক সম্বন্ধ করে। কিন্তু কেতিয়াব৷ সমশ্রেণীর 

ভিতরত সম্বন্ধ করিবলৈ অভাঁৰ হলে '্ত্ীরত্ব দুষুলাদপি” নীতিশাস্ত্রের 
এই উপদেশ মূরত লৈ দ্বিতীয় আরু তৃতীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণর লগতে! 

বৈবাহিক সম্বন্ধ করে দেখা যায়। আসামত প্রাকৃত শ্রেণীর ব্রাঙ্মণর 

ভিতরত কাঁল সংহতির মহস্তও পরিছে। অথচ সি বিলাকর লগতো। 

অপর ছুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণে সম্বন্ধ করা দেখা গৈছে। অগ্রদানী ব্রাহ্গণ 
আরু বঙ্গালখাঁটা ব্রাহ্মণ পূর্ব আসামত নাই” বর্তমানে উপর- 
আদামে ব্যতীত মধ্য বা নিয়-আদামে হাবুঙ্গীয়৷ ব্রাহ্মণের বসৰাস, 
নাই। ই'হারা আচারহীন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানকার অন্যান্য 

ব্রাহ্মণের ই'হাদের সহিত |ববাহের আদান-প্রদান করেন না। 



৯২৪ 'সাঙান প্লেস 

দীয়ার কষ্ণরীম ভট্রচার্্য ভ্তায়বাগীশের বংশধরগণ বহুকাল হইতে 
কামাখ্যা পাহ্ড়ে বসবান করিলেও -অসমীয়। ব্রাহ্মপ-কম্তার পাণিগ্রহণ 

করেন না।. বঙ্গদেশে তীহাদের বিবাহ হইদ্/।) থাকে। আসাম 

ভিন বর্ণের অসমীর। হিনদুর অঞ্চলের সর্বত্র ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ-ত্রাঙ্গণ ও 

অসব্ণ বিষাহ নাই প্রকৃত কায়স্থ বাতীত অন্তান্ত জাতির 
মধ্যে অনবর্ণবিবাহ প্রচলিত আছে। এখানকার কলিতা, কেঁওট, 

কোচ প্রতি হিন্দুগণ বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত । ইহারা আপনাদের 

অপেক্ষা নিয়-বর্ণের ব্যক্তির গৃহ হইতে কন্তা আনয়ন করেন 
না বটে, কিন্ত অনেক সময় কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন। বৈদ্য 

জাতীয় সরকারী উকিল রাঁয় বাহাছুর কালীচরণ সেন, লেখকের 

প্রশ্নোত্বরে বিগত ৯৬।৩।২৪ তীরিখে গৌহাঁটাস্থিত পানবাজীর হইতে 
রক্ষণ ও বৈ মধ্যে... লিখিয়াছিলেন_“শ্রীহই ও কাঁছাড় জেল! 

বিবাহের আদান-প্রদান ব্যতীত আসামে বৈদ্থ জাতির বসবাস নাই 

বলিলে চলে । উত্তর ও পূর্ববঙ্গের যে সকল বৈগ্থ জাতির লোক কাজকর্ম 
ব৷ ব্যবসার বাঁণিজ্য উপলক্ষে গৌগ্পালপাঁড়া বা কামরূপ অঞ্চলে বসবাস 

করিতেছেন, তাহার! সংখ্যাঁয় এত অল্প যে, উল্লেখষোগা নহে |” ৬উমেশ- 
চর বিস্যারত্ব তদীয় গ্রন্থে অসমীয়া বেজ বড়ুয়াদিগকে “বৈদ্য* বলিয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি বৈপ্ভ জাতীয় । আমরা বেজবড়ুয়াদিগকে ব্রাহ্মণ 
বলিয়া! শুনিয়াছি; আর অনুসন্ধানান্তে জানিয়াছি-_“ৰেজ+ শব্ধের অর্থ 

বৈগ্ভ । আহোম রাঁজগণের পারিবারিক চিকিৎসার জন্য যে সকল 

্রাহ্মণ নিযুক্ত হুইয়াছিলেন, তাহারা রাজসরকাঁরে বেজ বড়ুয়া” উপাধি 
দ্বার সম্মানিত হইগাছিলেন। যাহা হউক, গ্রে স্ট্রীটস্থ কল্পতরু প্রে 
হইতে বৈচ্থ-ব্রাঙ্গণ সমিতি” কর্তৃক প্রকাশিত 'বৈগ্ভ প্রবোধিনী”র তৃতীয় 
সংস্করণে আমর! দেখিতে পাই--“আসামের বেজ বড়ুয়া নামক ব্রাঙ্গণগণ 
তত্রতয ব্রাহ্মণ সমা'জেরই অন্তভূক্ত। [কন্ত আসামী ভাষার “বেজ বড়ুয়া” 



আসামে ব্মসবর্ণ বিবাহ ৯১২১ 

নীমের অর্থ বৈদ্ধ-্রাঙ্গণ। (বৈদ্যের অপভ্রংশ “বেজ” এবং ব্রাহ্মণ 
বাচক “বটু শবে অপত্রংশ “বড়ুয়া,* )। ৰাঙ্গলার বৈস্যদিগের মত 
বেঙ্গ বড়য়াগণের মধ্যে চিকিৎস! বৃত্তির প্রচলন ও “বৈগ্যঃ বলিয়া 

প্রসিত্ি আছে। ইহাদের সহিত অন্য ব্রাহ্মণদের কন্তার আদান-প্রদান 

চলে। (প্রমাণ স্বরূপ বৈগ্য-ছিতৈষিনী ১ম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বুন্দাবনচন্ত্ 
গোস্বামীর পত্র দ্রষ্টব্য )।৮ উক্ত কল্পতরু প্রেসের তৎকালীন ম্যানেজার 

তারাপ্রসন্ন বাবুকে লেখক এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিলে তি'ন বলিলেন-_ 
জখলাবন্ধার বুন্নীবনচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তীহাঁর পত্বীর চিকিৎসার্থ 

কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ৯৪নং গ্রে স্ট্রীস্থ ভবনে আ:'সয়াছিলেন। 

কথ প্রসঙ্গে তিনি তাহাকে বলিলেন--“আপনারা তো বৈগ্ভ। আমরা 

াঙ্মণ হইয়৷ আমাঁদের দেশে বেজ বড়ুয়া উপাধিধারী বৈগ্যদিগের সহিত, 
বিবাহের আদান-প্রদান করিয়। থাকি ।” তখন কবিরাজ মহাশয়ের 

কি আনন্দ! তিনি তাহার হস্তে এক টুক্রা কাঁগজ প্রদান- 

পূর্বক বলিলেন--“আ'ঁপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার এই কথাটা ইহাতে 

'লিখিয়৷ দিউন। রোগের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার 

এখানে সম্ত্রীক অবস্থান করুন ।” উক্ত জখলাবন্ধীর গোঁন্বামী মহাঁশয় তখন 

উহাতে যাহ! লিখিয়াছিলেন, ১ম বর্ষের বৈগ্-হিতৈধিণীর ১ম সংখ্যায় 

€পৃঃ২১) তাহার প্রকাশিত অবিকল নকল, যথা £-- 

“মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরম্বতী, মহাঁশয়েযু-_- 

সবিনয় নিবেদন, | 

আসামে বৈগ্ঠ ও ব্রাহ্মণের কোন প্রভেদ নাই। আসামে বৈস্বের। 
“বেজ বরুয়া” নামে খ্যাত। তারা ব্রাঙ্গণ আর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 

* বড়,য1-- ব্যাখ্যাটা নিতান্ত হান্তকর হুইগ়াছে। ব্রান্ধণ ব্যতীত অন্তাত জাতির 
লোকেরাও গুণকর্দ হেতু আহোম রাজাহিংগর মিকট হইতে এই সম্মানজনক উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেদ। হাঙ্গালার বৈদ্য ও জালনামের বেজ বকর! একই জাতি হহেন। 
একমাত্র বেজ বড়,সকারা অন্ততম জসমীয়! ত্রাঙ্গণ।--লেখক 



১২২ ' আসাম প্রসঙ্গ 

বিৰাহাঁদি চলাচল আছে । - আমার ভ্রাতুদ্পুত্রীর বিবাহ শ্রীযুক্ত মাঁণিক 
চন্দ্র বেজ বরুয়ার সঙ্গে হইরাঁছে, উনি “বৈস্ত” | বিনীত-_ 

শ্রবৃন্দাবনচন্দ্র শর্মা গোম্বামী বি, এল, উকিল, 
( জখলাবন্ধা সত্র ) নাও, আসাম । 

[ শ্রীধুত বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রতিবাদ পত্র «বিবাহের উপনংহার' এ প্রকাশ কর! হইল ] 

উপর-আপামে বর্তমানে (বিশুদ্ধ কায়স্থের সংখ্যা নগণ্য । সরকারী 

উকিল রায় বাঁহাছ্ুর কাঁলিচরণ সেন |যনি বহুকাল ধরিয়া! আজিও 

উপর-আসামে কারস্থ-কন্যার (অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাৰ ) আপামে বসবাস 

অভাবে তখাগত কারস্থের করিতেছেন, বিগত ১১৩২৪ তারিখে পত্রে 

' কলিতা-কন্যার পাশিপীড়ন তিনি লেখককে লিখিয়াছিলেন-_-“উপর- 
আসামে খখটি কাঁরস্থ আছে কিনা সন্দেহ। তত্রত্য যাহারা আপনা- 

দিগকে কাঁয়স্থ বলিয়৷ পরিচন্ন দেন, তীহাদের মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত 

আছে।” অহোৌমরাঁজ জয়ধবজ সিংহ কর্তৃক “উজানী” অঞ্চলে 

আনিত যে আটঘর বিশুদ্ধ কাঁয়স্থের বংশধর স্বজাতীয় কন্ণভাঁবে 

অনসবর্ণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের নাম যথা 2-- 

শ্রীরাম রা, গৌরধ্বজ, পিতীম্বর ঘোঁষ, বীরজীৎ, উদ্ধব, জনার্দিন 
ও আরও ছুই জন ব্যক্তি । এই কারস্থদিগের পুর্বপুরুষগণের 
মধ্যে কেহ কেহ কনৌজ হইতে এবং কেহ কেহ অন্যত্র হইতে 

কোচবিহারে আসি বনবাস করেন । রাঁজা জয়ধ্বজ পিংহ ইহাদের 

কর্মবকুশলতায় অত্যন্ত প্রীত হইয়। গ্রামকে চলিহা, গৌরধ্বজকে 

ছয়োরা, পিতান্বরকে নাঁমতিয়াল, বীরজীথকে মাটিখোরা, উদ্ধকে 

গজপুরীর!, জনার্দীনকে শলগুরীয়। এবং অপর ছুইজনকে যথাক্রমে 

অভর়পুরী ও তুকোরীয়৷ উপাধি প্রদান করত সম্মানিত করিয়াছিলেন। 

লখিমপুর ও শিবসাগর জেলায় প্রকৃত কারস্থদিগের সংখ্যা অধিক ন! 
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থাঁকাঁয় আদান-প্রদানের অভাবে ইহাদের বংশধরেরা বাধ্য, হইয়! তত্রত্য কলিতা 
জাতির সমাজে মিশিয়া৷ গিয়াছেন। চলিহা বংশে শ্রীযুত কুলধর চলিহা 
[কিছু দিনের জন্য ০7-০০-০০10 শ্রীধুত সুরেন্্নাথ চলিহা 

[ 7::0152. 1950০০0০] প্রভৃতি) এই স্ুরেন্্নাথ আসাম জননীর 

অন্ততম কৃতী সম্তান। ছুয়োরা বংশে--সুপ্রিদ্ধ মণিরাম দেওয়ান জন্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন? ইহার খসিকান্ঠে মৃত্যু হয়। এই বংশের অন্ততম ঝক্তির 
নাম শ্রীযূত নীলমণি ফুকন (ডিক্রগড় ); নামতিয়াল বংশের আদি পুরুষ 

পিতাম্বর ঘেষ অত্যন্ত কশ ছিলেন বলিয়া রাজা জয়ধবজ সিংহ তাহার নাম 
রাখিয়াছিলেন 'শুকানি কাইথ। এই. বংশে রায়বাহাদূর কনকলাল বড়ুয়! ও 
শ্রীবুত উপেন্্রনাথ বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মাঁটাখোয়৷ বংশে যু 

লক্ষীকাস্ত বড়য়! বিএল (শিবদাগর), গজপুরীর়া বংশে শ্রীযুত সর্ব্বানন্দ ও 

শ্রীযুত রিপুঞ্জ়-_ স্থান-_চারিং ), শলগুড়ি-বংশে শ্রীযুত বেণুধর রাজখোয়৷ 
(ঢু. &- 0০10101) অভয়পুরীঘা বংশে শ্রীযুত রত্বেশ্বর বড়কাকতি (চারিং) ও 
তুকোরীয়া-বংশে ্রীযুত রাধানাথ ছুকণ (চারিং ) জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 

যে সকল খাঁটা কায়স্থের বংশধরগণ বৈদিক সংস্কারহীন অথবা 
কায়স্থোচিত যাবতীয় রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া কলিতাদিগের সহিত যৌন 

প্রকৃত কায়স্থ ও সম্পন্ন গম্বন্ধ স্থাপন করিয়াও আপনাদিগকে “কায়স্থ 
কলিতার সামজিক রীতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং কখনও 

আপনাদিগকে “কিতা” বলিয়া পরিচয় দেন না, আমাদের মতে তীহাদিগকে 

“কল্তা-কায়েত” বা তৃতীর শ্রেনীর কায়স্ত নামে অভিহিত করা যায় । অনেক 
স্থানে সচ্ছল অবস্থাপন্ন ও শিক্ষিত কলিতারা অপরিচিত ব্যক্তিগণের 
নিকট আপনাদিগকে “কায়স্থ' বলিয়া পরিচয় পি থাকেন 11. 8. ০. 
£১01৩9 মহোদয় ইহা! অবগত হইঞ। লখিমপুর জেলার গেজেটায়ারে (০1. 
%111 9809 717 ) লিখিয়াছেন- _“1911:85 ৬1১০ 085০ 11590. 20০৩ 
[10 10606351 ০06 11911081 1710001 10005761  ৫65011195 
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(0610561563 23 79792501125.” যাহা হউক, অসমীয়া প্রকৃত কায়স্থগণ, 

আমাদিগের কথিত এ শ্রেণীর কায়স্থগৃহ হইতে কন্যা আনয়ন কিংবা সামাজিক 
ক্রিয়া-কণ্মন উপলক্ষে তাহাদের সহিত এক পংক্তিভৃক্ত হইয়৷ ভোজন করেন না। 
এমন একদিন ছিল, কামরূপ জনপদের কায়স্থদিগের প্রভাব প্রতিপত্তি, 
সদাচার ও অকপট মনোবুত্তি দেখিয়। কলিতাদি জাতির লোকেরা ব্রান্ষণবৎ 

সম্মান করিতেন । কায়স্থ হইতেই অসমীরা সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল । 

লখিমপুর জেলায় কলিতা ও কেওট এই ছুই বিভিন্ন জাতির মধ্যে 

ভুরি ভূরি বিবাহ হইয়া থাকে। এই জেলোবাসী কুমারকলিতা, সরু 
অনমীয়। জাতি কৌ, মালি এবং সৌনারী জাতির মধ্যে অসব্বর্ণ- 

বিশেষের প্রথা বিবাহের প্রচলন আছে। শিবসাগর জেগার 

স্ুবিস্তূত মাজুলি অঞ্চলে কলিতা ও কেওট জাতির মধ্যে বৈবাহিক 
আদান-প্রদান নাই। এই ছুই জেলায় এবং ন্গীও ও তেজপুর অঞ্চলের বহু 
পলীগ্রামে এ সকল জাতির অধিকাংশ কন্ঠ! সাধারণতঃ বয়স্থা না হইলে 
পরিণীতা হয় নাঁ। পথে, ঘাটে, মাঠে তাহাদ্িগের অবাধ কথাবার্ভী এবং 

মেলামেশাও হইয়! থাকে । অনেক সময় তাহাদের মধ্যে প্রথমতঃ ভালবাসার 

সঞ্চার এবং তৎপরে অবৈধ বিবাহ সংঘটিত হয়। 'উজনী” অঞ্চলের কোন কোন 

স্থানে কোন কোন সাধারণ কগিতা যুবক, মধ্যে মধ্যে কেওট জাতীর যুবতীকে 
হরণ করিয়। অথবা ভূলাইয়! লইয়া উপপত্রীভাবে গৃহে রাখিয়া থাকে এবং ইহার 

ফলে সে সমাজচ্যুত হইয়া “কেওট” হইয়া! যায়। যদ্দি কৌন কেওট যুবক, 
কোন কলিতা জাতীয় যুবতীকে ভুলাইয়া লইয়! গিয়া বিবাহ করে, তাহা হইলে 

দে আর জাতিচ্যুত হয় নাঁ_কেওটই থাকিরা বায়। এই কলিতা-কন্তাকে 
বাঁধ্য হইয়া! চির জীবনের জন্য পিতামাতার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে হয়। কনিত। 
সমাজের কোন ব্যক্তি তাহার হস্তপাচিত অন্ন গ্রহণ করিলে সমাজচ্যুত হইয়া 
থাকে । এই সমজঢ্ত ব্ক্তি ব্যবস্থাসর্ববশ্ব, স্মৃতিদর্বৰ সংগ্রহ, প্রায়শ্চিন্বম ও 

রিপুঞ্য স্থৃতি এই চারিখানি শান্গ্রস্থের বে কোন একখানির বিধান অনুমারে 



আসামে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ১২৫ 

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং কয়েকজন স্বজীতিকে ভোজন করাইরা কলিতা সমাজভূক্ত 
হইয়া থাকে । আসামে উচ্চ-জাতির বন্তার সহিত নিয়-জীতির পুরুষের পরিণয়- 

ব্যাপার দুষণীপ্ন নহে। উচ্চ-জাঁতির পুরুষ, নিম্নজাতির কন্যার গাঁণিপীড়ন 

করিলে এ বন্তার জাতি প্রাপ্ত এবং সমাজচুটত হন। মিষ্টার বি, পি, এলেন 
মহোদয় [91610110001 000 092060651এ (৮০1, 51 পৃ ১১৭] সত্যই 

লিথিয়াছেন 2:40 01710211100 2111 100 02000065 [0122179101 

0065 11061016610 18610051001 10 00 500101079 01099 1061" 10৬01 

19 01 10/01 ০950০.৮ 

্ীপ্ী৬দিনজয় সত্রের “অধিকার মহস্ত শীগ্রীধুত হৃদযানন্দচন্জ গোসাঁঞী 
মহোদয় আধেমরাজ প্রদত্ত গৌরবজনক মটক শব্দটীকে অজ্ঞতাবশতঃ অগৌরবকর 

মনে করিয়া আপনাকে গিতেক” | অর্থাৎ গুরু- 

শিষ্ের এক মত] বিষণ পরিচর দিয়া থাকেন। 

মৌর়ামরীরা ঘুদ্ধর পর হইতে অনমীঞ্জ হিন্দুরা, মায়ামরা বৈধুব সম্প্রদায়ের 
গোসাএীদিগের প্রতি মবজ্ঞা প্রবাশার্থ 'মটক” শব্দটা ব্যব্হীর করিয়া আপিতেছেন। 
কাঁজেই পরবন্থী “বুরঞ্টী” [ ইতিহাস ] লেখকগণ “মটক' শব্দের ইচ্ছামত অর্থ 
লিখিয়াছেন। বিগত ১৯২৫ সালের অক্টোবর মাসে আহোম ভাষাজ্ঞ রায় সাহেব 
শ্রযুত গোলাপচন্দ্র বড়ুয়া মহোদয় যোঁড়হাটে লেখককে বনিয়৷ ছিলেন_ 
“ঘটক, টাই ভাষার শব্ধ । “ম' অর্থেজ্ঞানী অথবা শক্তিশালী এবং “ক অর্থে 
পরীক্ষিত বুঝায়। মটকের অর্থ__পরীক্ষিত জ্ঞনী অথবা শক্তিশালী বাঞ্জি।৮ 
১৯৩১ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের “াতরি” পত্রিকায়ও আমরা তীহার 

এই উক্তির পৌধকতা৷ পাইয়াছি। দিষ্টার বি, সিঃ এলেন মহোদয় লখিমপুৰ 

মটক কলিঠা, জেলার অধিবাসী গ্রাসাঙ্গ [৬০1. ৮111, 0. 126) 

িসিভহের লিথিয়াছেন- &৮ 076 019500% 08 003 
11081707115 01 1100 112015 010 00 01010 00101101010 

100 (100 90001 8151)0285 01 £১55৪10, 8] ৩7 01 91 08509 ৪19 

নটক ও মতেক 



১২৬ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

* 11101091506 15 9206, 006 2 12091191109) 13191010087 0: 
4£510010 020006 10621100811 01 986 7165 00051191155 

০0410010097) 200 006 11202] 10600091501 6201 312171021 

08569 10100 210 21700581010003 92061010. 11) 10৮ 

বিগত ১৮৩৮ শকের ১৮ই পৌষ তারিখে লিখিত ৬বেঙ্গেনাআটীর স্বর্গীয় 
দেবানন্দ মহস্তের পত্র হইতে জানা গিয়াছে__-“তীহার পূর্বপুরুষ মুরারিদেব ও 

অনিরদ্ধদেব ও তাহার. অনিরুদ্ধ ভূঞা একই বংশের লোৌক |” মহাপুরুষ 

বব শঙ্করদেব, অনিরুদ্ধদেবকে বর্জন করিতে তাহার 
শিষ্দিগকে আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া “আদি চরিত" নামক পুথিতে উল্লেখ 

আছে। অনিরুদ্ধ দেবের নামে কলস্ক এবং দিহিঙের যছুমণির বংশের গৌরঘ 

প্রচার করিবার উদ্দ্েশ্তেই এই পুঁধিখানি লিখিত হইরাছিল। এতদ্যতীত 

ইহাতে যে সকল এঁতিহাসিক বিষয় লিখিত আছে, সেগুলির পোষকতা৷ আদামের 
আর কোনও '“বুরঞজী'তে পাওয়া যায় না। যছুমণিদেৰ ও অনিরুদ্ধদেবের মধ্যে 

প্রগা় সৌখ্য ছিল। এই বছুমণিদেবের বংশধর কৈবল্যনন্দদেব, আহোমরাঁজ 
বিরুদ্ধে মহীপুরুষ অনিরুদ্ধদেবের করেকজন বংশধরের বযড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ 

করিয়৷ তাহাদের উচ্ছেদসাধন কর'ইন! ছিলেন এবং পুরঙ্কারম্বর্ূপ রাঁজসম্মান ও 

প্রভূত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইফাছিলেন। 
[ শ্রীযুক্ত হৃদয়ানন্নচন্দ্র গে্থামী মহোদয় ও ৬মদ(রথ|ট সত্রধিক!র নহ্ত ৮রমানন্দদেবের 

নধো বহুকাল মনম।লিন্য ছিল। পরে ঠিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলে মদারখাটের এ 
মহন্ত তাহার সহিত প্রীতিভাব স্থাপনে বাধা হন। লেখক ৬দিনজয় সত্রের উক্ত ধর্মাচার্যোর 

পত্বী ৬গৌরীবত্তী দেবীর দশাহ (পুরক পিও) ও মাসিক শ্রাদ্ধ পশুগতির পদ্ধতি অনুসারে 

রীতিমভাবে সম্পন হইতে দেখিয়ছিলেন। ৬পুরপিমাটী-মায়ামরার বর্মন ধর্দচধ্য তাহার 

পূর্বপুরুষের নিগ্রহ ম্মরণ করিয়া নিমস্থুপ রক্ষা করেন নাই । মহাপুরুষ গোপাল আত!র 

প্রতিষ্ঠিত কে'নও মহৃস্তের কিংবা অনা কোনও সংহতির শিষধাকে তছুপলক্ষে আগমন 

করিতে দেখ! যায় মাই। কেবল শ্রদ্ধেয় প্রাযুত শিবনাথ ভট্চ্া ও আর তিনজন শিক্ষিত 

ভদ্রলোক এন: ডিক্রগড়ুর জনৈক শিক্ষযিত্রী প্রামী৬ দিনজয় সত্রে “পণ্ডিত বিদায়” লইতে 

আমিয়ছিলেন। বম।নেও মাহ।মর।-দিনছয় সত্র।ধিক।বরের সম্লিক অবহ্! এইকপ। ] 
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্্ীযুত বীরহরি দত্ত বড়ুয়ার নিকট আমরা শুনিয়াছি_-“গৌহাটা 

অঞ্চলের কোন কোন স্থানে কখন কখন কলিতা ও বৈশ্য জাতির মধ্যে 

বিবাহ হয়।” ইহাতে কলিতা কিংবা বৈশ্ঠের নাকি জাতি যায় না। 

বিগত ১৯২৪ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে কামরূপের টীহু গ্রামে 
আমরা মান্ বর শ্রীযুক্ত ঘনকান্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গিয়াছিলাম। তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জাতিতে কলিতা। চৌধুরী মহাশয় 

বলেন--“উপর ও. মধ্য-আসামের কলিতাদিগের গৃহে নিম্-আসামের 

কপলিতাদ্িগের বিবাহের আদান-প্রদান পূর্বে ছিল না এবং এখনও 

নাই। নিয়- আসামের কোন কলিতা-সেখানকার কলিতা-কন্তা গ্রহণ 

করিলে সমাজচ্যুত হইয়া থাকেন । বৈশ্য জাতির গৃহে আমাদের বিবাহ 

হয় না” বড়নগরের চকাবাউসী গ্রামে মহাপুরুষ নারায়ণ দাস বা 

ঠাকুর আতার বংশধরগণ বর্তমানে সত্র্ স্থাপনপূর্ববক বসবাস করি- 
তেছেন। তাহাদের বিবাহ-প্রণালী নৃতন ধরণের | তাহারা কলিতা- 

কন্তা বিবাহ করেন, কিন্তু তাহাদের কন্যাগণকে নাপিতদদিগের গৃহে 

সম্প্রদান করিয়া থাকেন-কোন কলিতার সহিত বিবাহ দেন ন1। 

আসামে ডোম জাতির প্রাক্মণদ্বিগের মধ্যে “অসবণ-বিবাহ” প্রচলিত 
আছে। তাহারা ভোন-কন্তা বিবাহ করে, কিন্তু নিজ কন্যাকে 

ডোমের সহিত বিবাহ না দি স্বজাতীয় লোকের সহিত বিবাহ 

ডোন-ব্র।ক্গণের ডোম- দিয়! থাকে [ ডোমের ব্রাঙ্গণেরা যে সকল 

কন্যার পারিগ্রহণ ডোম-কন্তাকে বিবাহ করে, ভবিষাতে তাহা- 
দিগকে ডোম-কর্তৃক পাঁচিত অন্ন খাইতে দেওয়া হয় না। কেন না 

তাহারা নিম্নবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণে গিয়াছে। আনাম দেশীয় ডোমেরা 

ব্দদেশীয় ভোমদ্িগের (৪) শ্রেণীতৃক্ত নহে। আসামের ডোম জাতি 

(৪) বঙ্গদেণীয় ডোম --ইঠাঁর। অনাধ্য ও অতি নীচ ভাতি বলিয়া গণা। চগ্াল- 

দিগের ন্যায় গ্রামের প্রান্তভগে ইহাদের বাসস্থান। আত্মীয় ব| বন্ধুহীন মুতের 



১২৮ আসাম প্রসঙ্গ 

“নদীয়াল” নামে পরিচিত। অধুনা কোন কোন স্থানের নদীয়ালরা 
আপনাদিগকে “৫কবর্ত” বলিয়! পরিচয় দিতেছে । যাহা হউক, 

ইহার] বঙ্গদেশের জালি কৈবর্তবিশেষ-_মতস্য ধরিয়া জীবিকা-নির্বাহ 
করে। বায় বাহাদুর স্বর্গীয় গুণাভিরাম বড়য়া মহোদয়ের অনুমান 
মতে অসমীয়া ডোমের! দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভৃত। মিষ্টার বি, সি, 
এলেন বলেন *--171170 100175 ০0:95 6705 10120োা 9০81] 

(1)2177521505 8015015১ 210 1115 1)92101115 0170. ঠ51)1116 ০৪১৩ 

91 4959101, ৯ ক * 110101769 0005 1701 090 11800 61]1 0০ 

171 ডি:101]57 0৬115 20100 0105 710 03 0011) 015 170010- 

11109] 11090110115 101 1029510 10 0170 10120109115 1)0056011 000 

305:0১, /[11011 10119515812 5910 (0192 05500110100 011) & 

13101111711) 56112 2110 & 801৮2] 11001101006 101 211 

[01500091 1১011150595 0709 210 ১9015152110 11160111101715 ৮111) 

1901581 21115, এলেন মহোদয়ের এই উক্তি যে প্রুব সত্য, উপর- 

আসামে ও মধ্য-আনামে তদ্িষয়ে আমরা বহু প্রমাণ পাইয়াছি । 

আসাম অঞ্চলে কাছাড়ি নামে ঘে জাতি আছে, তাহার! মদ, 

শৃকর, মোরগ প্রভৃতি হিন্দুর অখাগ্য ায়। এই জাত্তির ঘে সকল 
লোক এই সকল কদাচার পরিত্যাগ করিরা হিন্দুর আচার-ব্যবহার 

শরণীযা, সরু কেত ও কোচ গ্রহণ করে, অসমীয়! গোন্ব'মিগণ তাহাদিগকে 

জাতির মধ্যে অসবর্ণ-বিবাহ “শরণ' দান করেন। তাহারা 'শরণ' লইলে 
“শরণীয়1” নামে অভিহিত হয়। অন্য শ্রেণীর হিন্দুগণ' এই শরণীয়।- 

দিগের জল গ্রহণ করেন না। শরণীরাদিগের দুই তিন পুরুষ 

শববহন এ দ'াসিদান ইনার কাধ্য। স্যার এন, এম ই্লিয়টের মতে ইহার! 
ভারতবর্ষের মাদিন অধিব।সী। 

*.:১$৯51)] [1)1511106 0982006661) ৬০01. ৬11, 17, 22, 



'মাস।মে বিভিন্ন জাতির মদ্যে বিবাহ ১২৯ 

চলিয়া গেলে এবং হিন্দুর্দিগের মত তাহাদ্িগের আচার-ব্যবহার 'ও নিয়ম 

প্রণালী পাকা হইলে পর তাহাদিগকে সরু কোচ ও জল-আচরণীয় 

জাতির মধ্যে পরিগণিত করা ভয়। গারো, মিকির প্রভৃতি জাতির 

লোকেরাও এই প্রকারে *শরণীয়া হইতে পারে। কায়স্থ জাতীয় 

মহাপুরুষ শঙ্করদেব সর্বপ্রথম এইরূপ প্রথায় অ-হিন্দুিগকে হিন্দু করেন । 
উপর-আ'সামের সত্ত্রগুলির “অধিকার মহস্তদিগের” কুপায় কাছাড়ী জাতীয় 

শিষ্যের! এক্ষণে সদাচারী ভইয়াছে। যাহ হউক, আসাম অঞ্চলে শরণীয়। 

জাতির গ্ুহে কোন শ্রেণীর হিন্দু-কন্যার বিবাহ হয় না। শরণীয়া সরু 

কোচের উন্নতর অবস্থা প্রাপ্ত হঈলে অনেক সময় অর্থবায় করিয়া (কাচ- 
কন্যার পাণিগ্রহণ করে। বিবাহের অন্তে এই কন্যার সহিত কোচদ্দিগের 
আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। কনার জাতি নষ্ট হইয়] যায় । 

কোচনিহার রাজ এনং রাল্গধানীর পশ্চিম দিকে ১৪ মাইল দূরে 

দীনহাটা মহকুমার মাব্য “ভিতর কামনা” বা গোসানিমারী নামক গ্রাসে 

কামরূপ ও গোয়াল. বিগত ১৯১৩ সালে খেন না ক্ষেণ রাজগণের 

পাড়া অঞ্চলে ক্ষেণ পরিত্যক্ত বিশাল রাজধানীর এক ভগ্রাবশেষ 

জাকির অন্ডিত্ব লোপ আমর] দেখিয়াছি । এট বংশের প্রথম রাজ। 

কান্না প্রণমে এক ব্রাঙ্গণের গোচারণ-কার্ধ্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া 

গ্রমিদ্ধি আছে। ইহার পিতার নাম ভক্তেশ্বর এবং মাতার নাম 

'অঙ্গনা । গ্রজাগণ কান্তনাথকে অরাজক পশ্চিম কামরূপের শূন্য 

সিংহাসনে প্রতিষ্টিত করিলে তিনি নীলধ্বজ নাম গ্রহণ পূর্বক বাঁজ।- 

শাসন করেন। ইহার পুত্রের নাম চক্রধবঙ্জ এবং পৌত্রের নাম নীলাম্বর। 

কোচবিহার রাজ্যে সেন কুঙর' ও “সিংহ কুঙর' উপাধিকারী যে 
অল্লসংখক ব্যক্তি বসবাস করিতেছেন, তাহারা এ ক্ষেণ বাজবংশ- 

জাত কিনা এঁতিহাপিকগণের গবেষণাদাপেক্ষ | কামকূপ ও গোয়াল- 
পাড়া অঞ্চলের ক্ষেণা বহুস্থানে কলিতা, কোচ_ ও রাজবংশী জাতির 



১৩০ আসাম গ্রসঙ্গ 

সহিত যৌন ম্বন্ধ. স্থাপন করিয়া তাহাদের মাজে মিশিয়া গিয়া 

তিনটী বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন । আদামের সন্তরান্ত ঘরের 

ছুটীয়া 'ও আহোম জাতির লোকেরা ও আপনাদ্দিগকে রাজবংশী বলিয়া 

পরিচয় দেন। উত্তর বঙ্গে আমর! ক্ষেণদিগকে পাঁচটা শ্রেণীতে বিভক্র 

দেখিতে পাই । ক্ষেণরা হলাকর্ষণ করেন। তাহাদের মহিলারা বসন্ত- 

কালে “তিস্তা বুড়ীর” পুজা করিয়! পাকেন। দেন্ধা উপাধিধারী পূজারী 

ব্যতীত তিস্তা বুড়ীর পৃক্জা কিন্তু ঠিক হয় না-_অসম্পূর্ন থাকিয়া যায়। 

বৈদেশিক পণ্ডিতগণের মতে-'ক্ষেণ জাতি কোচ, মেছ প্রভৃতি 

ডাতির ন্যায় অনার্ধয হিল ।” ব্রাঙ্গণদিগের উপর এই কামদ্ধপী 

জাতির (910100661৮০) রাঙ্জাদিগের বিশেষ আধিপত্য থাকায় 

তাহারা নিজ জাতিকে হিন্দু শ্রেণীর অন্তত্িন্ত করিয়া লঈতে সমথ 

ভইয়াছিলেন। তাহাদের উদ্যোগে পশ্চিম কামরূপে ব্রাঙ্গণ ও কায়স্থ- 

দিগের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল । কোন কোন স্থানের শিক্ষিত 

ক্ষেণরা বর্তমানে “ক্ষেণ না লিখিয়া 'সেন' উপাপি লিখিতেছেন। কিন্তু 

সেন ও খেন একই জাতি নহে-কেবল উচ্চারণ নেদে 'গেন' সেন 

»ইয়াছে। অনপমীয়! ভাষায় 'স' টী "খ' রূপে উচ্চারিত হয়। অসমীয়ার। 

(সনের উচ্চারণ খেন করেন। কিন্তু কোচবিহারে 'সেন' উচ্চারণ 

আমামের ক্ষেণ জাতীয় ভয়। 12750611) 13911971100 03722600601 

লোকেরা কিতা নামে | (৬০1, 21, 065409) এ বলা হছয়াছে 
পরিচিত হইয়াছেন | £]1) 1২210009017 131১0106006 07915 
শপ শপ শশা পা শা শশপপিত গ। পপ শ্াপিশি ৭ পাপা 

01181771705 ৬1)0 10000] 12700 205 8130 21৮61 10170 
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৬/10 ৬73 09৮61010৬11) [055211) ১190, [0 85591) 

01167 215 10)041) 95 13711125. কেছ কেহ বলেন -- “জাতি 



বিভিন্ন বর্ণে বিবাহ ১৩১ 

লইয়া কলিতাদিগের গৌরব করিবার কিছুই নাই। কেননা--নানা 
জাতির লোক লইয়া কলিতা জাতি গঠিত হইয়াছে ।» কোন জনবহুল 

জাতির সম্বন্ধে এরূপ ভাবের কথা অশ্রদ্ধেয়। জাতি কাহাকে 

বলে?” আদিতে বৌদ্ধ থাকিলেই বা দোষ কি? বাঙ্গালা দ্রেশের 

কায়স্থরা [এবং ব্রাঙ্মণেরাও] কি? কায়স্থ ও বৈগ্ উভয়েই শুধু 
এক জাতির লোক নহেন, পরস্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত এবং শুদ্র-- 
এই চারিবর্ণের লোকই বর্তমান কায়স্থ জাতিতে রহিয়াছেন। লেখকের 

দৃঃ বিশ্বাস--কলিতারা আদিতে বৌদ্ধ ছিলেন । ১৮৯৬ খুষ্টাবে [. 9. 
133701) 1১091] 01. :১):0. 1. ৮" মহোদয় কর্তৃক প্রকাশিত [070019) 

৬1]1%20 9১200)010169 নামক পুস্তকেও [পৃঃ ১৩৪--৩৫] এ বিষয়ের 

পোষকতা পাওয়া যায় । 

পরাশর গোত্র কায়স্থ এঅনিরুদ্ধ ভূঞার প্রপিতামহ ৬হরিবর 
গিরি প্রতাপশালী “ভূঞ। হইয়া লোৌহিত্য নদের উত্তর পারে অবস্থিত 

আনিরুন্ধদেবের পরিচয়; লারায়ণপুর হইতে আধুনিক তিনমুকিয়া 

তনীয় বংশধরের উপর পর্য্যস্ত ভূভাগে শাসনদও পরিচালিত করিয়া- 

অথ অপবাদ ছিলেন । কথিত আছে--“ইনি কল্পতরু নামক 

যোগশাস্ত্র মতে মহামায়াকে পুজার দ্বারা সন্তষ্ট করেন ইহারই 
বংশধর অনিরুদ্ধ [ভূঞ1] দেব ক্ষত্রোচিত অসিবৃতি ও রাজনীতি পরিত্যাগ- 

পূর্বক মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়া অস্তিমকাল পধ্যন্ত জাতি 

নিব্বিশেষে তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। রায়সাহেব শ্ীধুত নগেন্দ্রনাথ 

বসু প্রাচ্যবিষ্যামহার্ণৰ মহোদয় কৃত এবং আসাম-গৌরীপুরের প্রসিদ্ধ 
ভূম্যধিকারী রাজা শ্রীমুত প্রভাতচন্দ্র বড়ুয্লার প্রভূত অর্থান্ুকুল্যে 
১৯২৬ শ্রীঃ অবে প্রকাশিত “3০০4৮. 91360 0? 1020077100% 

(৮৮. 07 1), 152 )এ লিখিত হইয়াছে--অনিরুদ্ধ ও তাহার বংশধরেরা 
লখিমপুর ও শিবসাগর অঞ্চলের হাড়ী ও ডোম জাতীয় শিষ্ ভজাইবার 



১৩২ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

জন্য তাহাদের পূর্বপুরুষের! ঘে সমাজুক্ত ছিলেন, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন 
এবং কণিতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।” শেষ কথাটী বস্তা 
মহোদয়ের সহকারীর কল্পনাপ্রস্থত। ৬আউনীআটী, ৬দক্ষিণপাট ও 

৬গড়মুঢ় সত্রের ধন্মাচার্ধযগণের হাজার হাজার ভোম ও হাড়ী আদি 

অন্পৃশ্ঠ জাতীয় শিষ্য আছে। এই ধর্দ্াচার্যরা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ । 

আপসাম ও বঙ্গদেশে গুকগিরি বা শিষ্য ভজানর প্রথা একরূপ নহে। 

অন্পৃশ্ত জাতির শিয্ত ভজাইলে বাঙ্গালা দেশের প্রচলিত প্রথা মত 
আসামে কোনও গোসাঞী-গুরুর জাতি নষ্ট হয় না। 

মহাপুরুষ অনিরুদ্ধ ভূঞার বংশজাত ধর্মীচার্য্যগণ আজিও “উজনী" 
অঞ্চলের কায়স্থ বলিয়া পরিচিত। এখানে প্রকৃত কায়স্থ-কন্ত। হুম্পাপ্য 

৬মায়ামর'র গোসা গাদিগের বলিয়া এখানকার কোন কোন কাথ মহাজন 

বিবাহ-প্রম্গ [কায়স্থ বলিয়৷ পরিচিত মহন্ত] কন্তাকে গৃহে 

আনাইয়া পুরোহিত দ্বারা শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী তাহার অক্গশুদ্ধি 
করাইবার পর পাণিগ্রহণ করেন। এতছ্গলক্ষে যে গুরুম্থানীয় 

ব্যক্তি কন্যাসহ'আসিয়! থাকেন, তিনিই সম্প্রদান করেন। বরপক্ষ কন্তা- 
সম্প্রদানের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়া খাকেন। তাহাদের পুরোহিত 

শরোত্রীয় ব্রাহ্মণ । এই পুরোহিত ঠাকুর, কামরপীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত- 

দিগের মত অন্ঠের শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম করিতে পারেন না। যাহা হউক, 
উজনী অঞ্চলের কায়স্থ জাতীয় ধর্্াচার্্যদিগের এরূপ ভাবে বিবাহের 

পর শাহার্দিগের স্ত্রীরা পিত্রালয়ে কাহারও পাচিত অন্নভোজন 

করিতে পারেন না এবং কচিৎ তাহাকে সেখানে যাইতে দেওয়া হয়। 
তাহাদের এই বিবাহ শ্রাহট্র অঞ্চলের বহুস্থানের কায়স্থ্, বৈদ্য ও সাছ-_ 
এই তিনটি বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহের অনুরূপ | উট্রগ্রামের 
হাটহাজারি, রাউজান, উত্তর রাউজান প্রভৃতি স্থানে ; ব্রাহ্মণবাড়া 
মহকুমার মধ্যে কালিকচ্ছ ব্যতীত অন্তন্থানে ; ঢাকার মহেখ্বরদি পরগণায়? 



অসমীয়! সত্তর ? সত্রাধিকারী প্রসঙ্গ 

[ও সদয়াননচন্্র অধিকার গোস্বামী শ্্ীশ্রীদীনজয়-মায়ামর! সত্র 





বিভিন্ন বর্ণে বিবাহ ১৩৩ 

মৈমনসিংহের কিশোরগঞ্জ মহকুমায় কায়স্থ ও নৈদ্ভ মধ্যে আজিও [অর্থাৎ 

১৩৩৮ বঙ্গাব্দ] বিরাহের আদান-প্রদান আছে। এ সকল স্থান পূর্ববঙ্গের 

অন্তর্গত হইলেও তত্রত্য কোনও কায়ন্থপ্রধান স্তানে কায়স্ত ও বৈদ্ামধো 

বিবাহের আদান-প্রদানের কথা শুনা যায় না। যোড়হাট নর্মাল স্কুলের 

অন্যতম শিক্ষক বদ্ুবর শ্রীযুত হরিনারায়ণ দত্ব-বকুয়! বিগত ১৩৩৬ বঙ্গাঙ্গে 

কারস্ত-সমাঙ্গ নামক পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায় লিখিয়াছেন যে, তিনি 

৬বেঙ্ষেনাআটীর সত্রাধিকারীকে উপর-আসামের কায়স্থ বলিয়া জানেন । 

দত-নকুয়া মহাশয় কামরূপের “আর্ধ্য কায়স্থ সমাজগ্ভুক্ত এবং বহুদিন 

হইতে আসামের নানাবিধ এতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেন। 
উক্ত অনিরুদ্ধ দেব এবং ৬বেঙ্গেনাআটীর সংস্থাপক একই বংশসম্ভৃত। 

যাহা হউক, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য- প্রাচীন কামরূপ জনপদে 

উপনিনিষ্ট কায়স্থের বু বংশধর তত্রত্য বিশাল কলিতা সমাজে এখনও 
রর 

শা মিশিয়া যান নাই এবং তাহারা! স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতেছেন। চলিহা, 
ছুয়োরা আদি উপাধিধারী আধুনিক কলিতার! পূর্বে কায়স্থ ছিলেন। 

অনিরুদ্ধ দেব প্রতিষ্ঠিত ৬মায়ামরা সত্রের সপ্তম ধর্মনাচা্ধ্য অষ্টভুজ 

মহন্ত, আহোমরাজ লক্ষীনাথ সিংহের সমসাময়িক ছিলেন। ইহার 

পরবর্তী ধন্মনাচার্ধ্য পীতান্বর চন্দ্রের পুত্র 
তজনানন্দ দেব যোড়হাটের অন্তর্গত মালৌ- 

পথার হইতে আসিয়া ডিক্রগড় মহকুমার বগড়ুং মৌজার নপাম 

নামক স্থানে এবং দিনজয় নদীর তীরদেশে ৮দিনজয় নামে সত্র স্থাপন 

করেন। এই সত্রের বর্তমান ধর্শাচার্যের নাম শ্রীীযুত হৃদয়ানন্দচন্দ্র দেব। 

ইহারই পূর্ববপুরুষগণ [পীতাম্বরচন্দ্র, সপ্তভ্ঙ্দ বা গাগিনী বড় ডেকা 

এবং তরত সিংহ] রাজ্যলোনুপ হইয়া কামরূপ জনপদ্দের মহস্তগণের 

সাহাব্য প্রার্থনা করিয়া বিফলমনোরথ হইলে কাহারও প্রাণবধ, 

কাহারও ধর্মন্ষ্ট এবং কাহারও সত্রে অগ্নিসংযোগ আদি পাশবিক 

দটকের মহন্ত 



১৩৪ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

অত্যাচার করিয়াছিলেন। তদবধি এ জিঘাংস্থ মহস্তগণের বংশের 

লোকেরা নাকি মটক নামে অভিহিত । মটকরা উপর ও মধ্য- 

আসামের বহু হিন্দুর ঘৃণার পাত্র হইয়া আছেন এবং তাহাদের সংশব 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্রতাবে বাস করিতেছেন। উক্ত ৬পুরণিমাটী- 

মায়ামর! সত্তরের কোনও ধর্াচা্য এ রাজবিদ্রোহী মহস্তদ্িগের সহিত 

যোগদান না করায় নিগ্রহীত হইয়াছিলেন এবং এখনও জ্ঞাঁতি সত্রের 

ধন্ধাচার্যাসহ তাহাদের নিরতিশয় মনমালিন্ত রহিয়াছে । ৬পুরণিমাটা- 

মার়ামরা সত্রের ধন্মাচাধ্যকে এই হিসাবে মটক বলা যায় না। ৬দিনজয়, 

৬গড়পারা ও ৬মদারখাট সত্রের প্রভুর মটক হইলেও সদাচারা। 

ভর্দনজয় সত্রে অবস্থানকালে লেখক, শ্র্রীমুত হৃদয়ানন্দচন্দ্ 

গোসাঞ্ী প্রভুকে যুক্তি দিয়া ৬মদ্ারখাট সত্র হইতে ৬চিদ্ানন্দ 
গোসাঞ্ী কৃত ৬মায়ামরা সত্রের গোসাঞ্ী বংশের চরিত আনাইয় 
ছিলেন । দুঃখের বিষয়_-স্বার্থসিদ্ধির এবং গৌরবরৃদ্ধির জন্য এই চরিত 

পুথিখানির মধ্যে পরে বহু প্রক্ষিপ্ত পদ প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। 
বর্তমান কামরূপ ও গোয়ালপাড়া জেলায় অত্যঙ্প সংখ্যক প্রকৃত 

কারস্ত বসবাস করিতেছেন। ধুবড়ী অঞ্চলের রাঙ্গামাটীর প্রাচীন 

রাঙ্গামাটির দাস বংশ  দাশবংশীয় কামরূপীয় কায়স্থ বুলচাদ বড়ুয়ার 
তথা গৌরীপুরের কন্ঠাকে কোচরাজ নংশীয় ৬খগেন্দ্রনারায়ণ 
ই্মাবিারা 3 নাজির দেও বিবাহ করিয়াছিলেন। ঘুনসী 

যছুনাথ ঘোব কৃত “রাজোপাধখ্যানে৮ এই বিবাহের উল্লেখ আছে। উক্ত 
বুলচাদের বংশধর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী [রাজোপাধি প্রাপ্ত) শ্রীযুত প্রভাত 
চন্দ্র বন্ডুরা মহ্োদয়কে গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণ পঞ্ডিত ও কায়স্থুগণ 
শিষ্টাচারবশতঃ “সমাজপতি+ বলিয়া স্বীকার ও সম্মান করিয়া থাকেন। 
অসমীয়া! অপেক্ষা বাঙ্গালীর সহিত গাঢ়তর ঘনিষ্ঠতার ফলে স্বজাতীয় 
সমাজ সকেও ইনিই কলিকাতায় দক্ষিণরাটীয় কায়স্ত্ের গৃহে সর্বপ্রথম 
বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ [অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া] হইয়াছেন। 
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বিগত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৬ই. কার্তিক তারিখে তদীয় বাটীতে আহত 

“নিখিল গোয়ালপাড়া জেল! কায়স্থ সমিতি*র সভাপতির অভিভাষণের 

৩৭শ পৃষ্ঠায় [১৫নং দফাতে] উল্লেখ ছিল ঃ__“কামরূপে কায়স্থ ও 

কলিতায় বিবাহ হয়, গোয়ালপাড়ায় তাহা হয় না” কিন্তু চল্লিশ বৎসর 

পূর্বে গোয়ালপাড়া জেলার কোথায়ও কায়স্থদিগের জাতীয় সমাজ ছিল 
ন1। এই লেখকের পরামর্শে ও এঁকান্তিক চেষ্টার ফলে উক্ত রাজা 

মহাশয় গৌরীপুরে কামরূপীয় কায়স্থদিগের একটী জাতীয় সভা 
আহ্বান করিয়াছিলেন। 

নিয়-আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত মেছপাড়া ষ্টেটের 

প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ আপনাদিগকে রাজবংশী বলিয়! পরিচয় দিয়া 

মেছপাড়। স্টেটের থাকেন। তাহাদের বাসস্থান লক্ীপুরে। 

ভূম্যধিকারী বংশ বংশপরিচয় প্রদ্ধানকালে তাহারা আপনা- 

দিগকে থানা-কমললোচনের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া 

খাকেন। এখানকার ভুম্যধিকারীদিগের মধ্যে পৃর্বেব যে মামলা- 
মকদ্দামা (11109 ৪০৮) হইয়াছিল তছৃপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ ইচ্ছামত বংশতালিক] প্রস্তত করিয়াছিলেন। তবে ৬রণারাম 

চৌধুরী হইতে বংশতালিক। বর্তমানে ঠিকই আছে। আমাদের 
অনুসন্ধান মতে--এই বংশের পূর্বপুরুষের নাম থান সিং। ইহার 

পুত্রের নাম উমেদ সিং এবং পৌত্রের নাম কমললোচন সিং। 
সম্রাট আরাঙ্গজেব, [অন্বরপতি রাঞ্জারামের পুত্র; বিষণ পিংকে 

পার্বত্য জাতি ও আহোমরাজকে দমন করিবার উদ্দেশ্রে কামরূপে 

পাঠাইয়া দেন। ধুবড়ীস্থিত শিখদিগের ধর্দ্মন্দিরে রক্ষিত 'সোরথ 

পঞ্চম” পুঁথিতে ভট্টকবি অমরচাদ লিখিয়াছেন যে, তিনি এ সময় 
অন্বরাধিপতির সহিত ধুবড়ীতে আসিয়াছিলেন। উক্ত থান সিং ও 

তৎপুত্র উমেদ্ব সিং যুদ্ধে বিষণ সিংকে সাহায্য করায় জায়গীর স্বরূপ 



১৩৬ অসমীয়া হিন্দুদদিগের বিধাই-পদ্ধতি 

দক্ষিপকুল সরকার প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।  মেছপাড়া ষ্টেটের 
ভূম্যধিকারিগণের কন্ঠাগ্রহণ ও কন্ঠাপ্রদানের কোন বাধাবাধি নিয়ম 
না থাকায় তাহারা বিভিন্ন বর্ণে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়া 
থাকেন। এজন্য তাহাদিগের জাতি নষ্ট হয় না! গোয়ালপাড়া 

জেলার দশকন্মান্বিত ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পণগ্ডিতগণ মেছপাড়ার 

ভূম্যধিকারীদিগের অনুগ্রহতাজন হওয়ায়, তাহারা উচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুদিগের সমতুল্য সামাজিক মর্য্যাদা পাইয়া থাকেন। মেছপাড়ার' 
৬খগেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরির, শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণের। শ্রীযুত প্রভাত- 
চক্দ্রের। মিঃ এস, এন, চৌধুরীর * (7397-96-15) রাজেন্দ্রনারায়ণ 

চৌধুরীর (732:4৮079ম ). ৬জিতেত্দত্রনারায়ণের। জ্ীযুত যতীন্দ্র- 

নারায়ণের এবং শ্ত্রীযুত কমলকুষ্ণ চৌধুরির * এবং কন্ঠাগণের মধ্যে 

শ্রীমতী সরভুবাল1 দেবীর, বনলতা দেবীর [সিদলির রাজা শ্রীযুত 

অতয়নারায়ণ দ্বেব সহ], শ্রীমতী গিরিবালার, ৬শরৎকুমারীর, 
্রীমতী স্বর্ণময়ীর, শ্রীমতী অশ্রমতীর, শ্রীযুত স্ুরেন্ত্রনারায়ণ চৌধুরির 
এক ভগিনীর [কোচবিহারে], শ্রীমতী সুচাকুর [্রীহট্রে] এবং ভীমতী' 

সুচির বিবাহ স্বজাতীয় সমাজে নিম্পন্ন হয় নাই। 

উপসংহার-_-এই প্রবন্ধটীর নাম “অসবর্ণ বিবাহ” হওয়া সঙ্গত নহে। 

কারণ--নাম, জাতি এক শব্দ বা একার্থ শব্দ নহে। বিভিন্ন জাতির 

মধ্যে বিবাহ লেখাই সঙ্গত। সপ্তম অধ্যায়ে যে সকল জাতির আচারের 

বিষয় লেখা হইল, তাহাদের মধ্যে ভোমের ব্রাহ্মণের পক্ষে [পৃঃ১২৭] 

কেবল ভোমের কন্যাকে বিবাহ করাকেই অসবর্ণ বিবাহ বলে। উৎকৃষ্ট 

রাটীয় কুলীন ব্রাহ্মণের সহিত হাড়ির বামুণের কন্যার বিবাহ অসবর্ণ 

বিবাহ নহে। যেহেতুঃ উভয়ের বর্ণ এক--উভয়েই ব্রাহ্মণ। ক্ষেণ 

কলিতা, কোচ, কৈবর্ত, তিলিঃ মালি, ধোপা প্রভৃতির পরস্পর বৈবাহিক 

আদান-প্রদান অসবর্ণ বিবাহ নহে । কেননা, উহাদের বর্ণ এক--শৃদ্র | 



শ্রীঘরে অসবর্ণ বিবাহ 
জনম অজ্জ্যাস্ 

বঙ্গদেশীয় বৈগ্যদিগের মধ্যে বর্তমানে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ জাতিত্ের' 
দাবী করিতেছেন। রাজা রাজবল্লতের আমোল হইতে আবার কতক 

বৈগ্ক জাতি ও তাহাদের ংশ অন্বষ্ঠ জাতি বলিয়াই আত্মপ রিচয়: 

সামাজিক আচার প্রদ্দান করত বৈশ্তোচিত আচার পালন. 

কারয়াছেন। কেহ কেহ বলেন--স্বতি সংহিতা ও অমরকোষে. 

অধ্ষষ্ঠের৷ বৈশ্যমাতৃক জাতি বলিয় বপিত থাকিলেও হিন্দুসমাজের অতি 

প্রামাণিক ও পৃজ্য এতরেয় ব্রাহ্মণ, মহাভারত, পাণিনি ব্যাকরণ পুরাণ 
ও বৌদ্ধজাতক গ্রন্থে এই অন্ষ্ঠ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ আছে।৮ 

বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বেহার এবং যুক্ত প্রদেশে 
বারো শ্রেণীর কায়স্ত্বের মধ্যে অন্বষ্ঠ একটী শ্রেণী এবং তাহাদের 
অনেকেরই ব্যবসায়- “চিকিৎসা” [০০০1 10101810191) 200 902900)]. 

রহিয়াছে । মুঙ্গের এবং গয় জেলায় যত কায়স্থ আছেন, তাহার অন্ততঃ 

দশ আনা এই অন্বষ্ঠ মহাশয়েরা। কায়স্থের প্রাচীন কুলগ্রন্থে ও 

বৈদ্যদিগের চন্দ্রপ্রভায় যে সকল ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ আছে, সে 

গুলির দ্বারা এই উভয় জাতির মধ্যে বহু সন্বন্ধের পরিচয় নাকি বছলভাবে 

দু হইয়া থাকে । আমাদের মতে--“বৈদ্য ও কায়স্থ অভিন্ন জাতি ।৮ 

বৈদ্ধ ও কায়স্থ ১১৮ পৃষ্ঠায় আমরা বৈদ্য জাতির কুলগ্রন্থ 

অভিন্ন জাঁতি চচন্দ্রাপ্রভা*র কথ! বলিয়াছি। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 

বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে বিবাহ হইয়া থাকে। ইহার কারণ-_ 

আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চল বৈদ্য ও কায়স্থদিগের প্রাচীন বাসভূমি নহে। 

তাহাদিগের পূর্ববপুরুষেরা তথায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং 



১৩৮ অসমীয়া হিন্দুরদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

তাহার! সংখ্যায় অল্প ছিলেন। তাহাদের বংশধরগণ ম্বজাতীয় কন্ঠার 

'অভাবে পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রধান করিতে বাধ্য হন। 

পশ্চিমবঙ্গে এই ছুই জাতির মধ্যে বিবাহ হওয়] দুরের কখা-__-এক শ্রেণী 
অন্ত শ্রেণীর সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন পর্য্যন্ত করেন 

না। কিন্তু জাতিত্ব হিসাবে শ্রীহট্ে বৈদ্য ও কায়স্থ মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবের 

সম্বন্ধ আমরা [লেখক] দেখিতে পাই। পশ্চিম-বঙ্গের বৈছ্ারা 

উপবীতধারী। পনর দিনে তাহাদের অশৌচ অন্ত হয়। পূর্ববঙ্গের 
অধিকাংশ বৈদ্ধের উপবীত নাই এবং তাহারা মাসাশৌচী। ব্রিপুরা, 
চট্টগ্রাম এবং শ্রীহট্রের বৈদ্ধগণ অন্ুপনীত। তাহাদের অশৌচকাল 
একমাস। পশ্চিম-বঙ্গের বেছ্যগণ পুর্বব-বঙ্গের বৈদ্যদিগের সহিত 

'বৈবাহিক কার্য করেন না। ত্রিপুরার স্থানের বৈদ্যরা অন্তঞাতির 

সহিত যৌনসন্বন্ধ স্থাপন করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় 
প্রাচীন বাসীন্দা বৈদ্য জাতি নাই-_কাছাড় অঞ্চলেও তন্রপ। 

প্রায় সার্ধ চারি শত বৎলর পুর্ববে-_[ বাদসাহ হুমায়নের রাজত্ব- 

কালে]--ইটার রাজ সুবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ ও *পাব্র” দেবানন্দ 

গ্রীহট্রের সাহু বৈগ্ভকুলোপ্তব এই ছুই ব্যক্তি ও কয়েকজন 
জাতি কায়স্থ “সাহা! বণিক"সংস্যষ্ট এক সামাজিক 

ঘটনাবশতঃ রাজ। কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত ও সমাজ-দগ্ডিত হইয়। পৃথক্ 

হইয়া থাকেন। কালব্যবধানে মুল বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজ হইতে বর্জিত 
দলের লোকেরা “সাছ” নামে পরিচিত হন। আমরা এ বিষয়ে পরে 

বলিব। শ্রীহটে কায়স্থ ও সাহু মধ্যে পরবর্তীকালে সামাজিক দলাদলি 

কিরূপ পাকিয়া উঠিয়া ছিল তৎ্সন্বন্ধে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় 
কথাপ্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন-_“সাহু এবং শ্ু'ড়ী মূলত একই 
জাতি নহে। বাল্যকালে আমি দেখিয়াছি, কায়স্থর1 সাহদিগকে ছু কা 

দ্রিতেন না। কোন সন্ত্রস্ত সাছও কায়স্থের ছ'ক! ব্যবহার করিতে 



আসামে বিভিন্ন জাতির মধে) বিবাহ ১৩৯ 

সাহন করিতেন না। যদি কোন ধনাঢ্য সাহু কোন কারস্থ কন্যার পাণি- 

লীড়ন করিতেন, তাহ! হইলে সেই কনা আর কখনও পিত্তালয়ে যাইতে 

পারিত না-যাইলে তাহার পিতা জাতিচাত হইতেন।” 
রায় সাণ্ে শ্রীমুত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয়-কু্ বঙ্গের জাতীয় ইতি- 

হাসে ( পৃঃ ৩৪১ ) আমর দেখিতে পাই-__“সাহু জ্গাতি, বৈদা ও কায়স্থ 
সমাজ হইতে পুন্ধ, কন্যা লইয়া যে বিবাহাদি সম্পন্ন করিয়া থাকেন 

তাহা নহে, বৈদ। ও কায়স্থ জাতীয় অনেক ব্যাক্তি এই সমাজে মিশিয়াও 
পড়িয়াছেন। এই সমাজের সেন, মজুমদার, সোম, পুরকায়স্থ প্রভৃতি 
উপাধি বৈদী। ও কায়স্থ বংশব্যঞ্তক। কিন্তু মূল কায়স্থ বা বৈদ। সমাঞ্জের 

সঠিত এই সাছ সমাজের কোন প্রক্কার সামাজিক সম্বন্ধ নাই ।* 
লেখকের অন্ুনদ্ধান মতে-_বন্থুঞ্জ মহাশয়ের এই উক্তি ফব তা । কায়স্থ 

না চিত নি মাছি পের তে বিরাি ঠতা বেত তাহা, 
বরাবাহন-বিবাহ নহে। এরূপ বিবাহস্থলে সমাজের অগোচরে কন্যাকে 

বরের বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়। হয়। এ কন্যা চিরদি,নর জন্য সেখানে 

থাকিয়া যায়__পিজ্রালয়ে আর আগিতে পারে মা। ছুঃস্থ বাতীত সম্পন্ন 
ধরের কোন কায়স্থ কন্যার বিবাহ, সাহু জাতির গৃহে হয় না। এই 

পিাহ সামাজিক বিবাহ নহে । ইহা সমাঙ্জের অগোঢরে বাক্তি বিশেষের 

স্বেচ্ছাচার অথবা দুঃস্থ ব্যক্তির অথরুচ্বতা কিংবা অর্থলুন্ধ ব/ক্রির অর্থ 

প্রাপ্ধির ফগে সংঘটিত হইর! থাকে মাত্র। 

প্রতাপান্বিত রাঙ্গা রাজবলভ টৈদাদিগকে 'অন্বষ্ঠঠ পাখা দিয়া 

শূত্র/চার পরিত্যাগপূর্নাক বৈশ্যাচার গ্রংণ করেন । এখনও (অখ।২ ১৩৩৭ 

রাজা রাঞ্রবডের 1] বঙ্গাব্দ) পূর্ববার্লের অনেক বৈদা শৃদ্রাচারা 
বৈশ্তাচার গ্রহণ আছেন-তাহারা বৈশ]াচার গ্রহণ করেন 

শপ আজ 

নাই ; অথচ উপবীতী ও অন্ুপবীতী বৈদ্)দিগের মধ্যে এখনও বৈবাহিক 

আদান-প্রদান 'ও আহার-বিহার চলিতেছে | রাজা বাজবল্লভের পূর্বে 



১৪৪ আসাম গ্রসঙ্গ 

কোন টৈদ্যের গৈতা ছিল না। বৈদযরা যদি অষ্ঠ জাতির হইতেন, 

রাজা রাজবল্লভের আমলে তাহাদের আচার ও অশৌচের পরিবর্তনের 
গার আবশ্যক হইয়াছিল কেন? তবে কি বৈদ্যর বৈচ্যেরা কোন জাতি? 

কায়স্থ ক্ষত্রিয় না সঙ্কর জাতি? শ্রীযূুত ভূপতি কাব)ভীর্থ 

মৌলিক জাতি? মহাশয় কথা প্রসঙ্গে লেখককে বলিয়াছিলেন-- 

“তাহার উচ্চ বর্ণের মিশ্রণজনিত সঙ্কর জাঁতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন |” 

পদ্মপুরাণের স্য্টিখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৩ ও ১৬৪ শ্লোকে আমরা 

দেখিতে পাই ষে, কায়স্থ "মৌলিক জাতি'-_ক্ষত্রিয় বা শুদ্র নহেন। এই 

পুরাণের মতে কায়স্থ ব্রহ্মকায়োস্তব ৷ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুত ভূপতি কাব্যতীর্স 

ও ভগীষ্পতি কাব্যতীর্থ কায়স্থকে মৌলিক জাতি ব্যতীত শূদ্র বলিয়। 

স্বীকার করেন নাই। তীহার! কায়স্থ পত্রিকার মারফতে ও কতিপয় সভা 

সমিতিতে শাস্ত্রীয় গ্রমাণ ছারা কায়স্থের শূত্রত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং 

দুটতার সহিত বলিয়াছেন__“কায়স্থ'* ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভুত নহেন। 

কাব্যতীর্থ ভ্রাতৃদ্বয়ের মতে কায়স্ত্বের উপবীত গ্রহণ শাস্ত্র ও ধর বিরুদ্ধ। 

আমরা জানি--কলিকাতা ও উহ্হার উপকগস্থিত কায়স্থের উপবীত 

গ্রহণের কয়েকজন প্রধান ও আদি ব্যবস্থাপক উহা কদাচ গ্রহণ করেন 

নাই । বাঙ্গালী কায়স্থগণের কুলশান্ত্রেরে আদিশুর রাজাও “'অনবঠ 
শ্রেণীর কায়স্থ” বলিয়াই কথিত হইয়াছেন এবং যাহা হইতে শুর এবং 

দেন বংশের রাজাদের জাতি | ক্ষত্রিয়, কায়স্থ না বৈদা ] লঙ্য়া কতই 

মারামারি চলিতেছে । বেহারে আমাঠ নামক একটী জলাচরণীয় জাতি 

আছে। ইহারাই বা কে? আমরা বৈদ্য জাতিকে অহষ্ঠ ক্ষত্রিয়, 

ষ্ঠ কায়স্থ এবং বৈদ্য এই তিন মুণ্ডিতে দেখিলাম । বামুনের বেশে 

কোন বৈদ্কে কখনও '্ভারতীয় সমাজে দেখা যায় নাই। বোম্বাই 
প্রদেশের কায়স্থর৷ হৈহয় সহশ্রার্জুনের বংশধর বলিয়া দীবী করেন। 

ইহা হইতে কারন্থ জাতির প্রাচীনত অবগত হওয়া মায়। 
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সেন বংশীয় কোন রাজার নিকট বৈদ্য জাতীয় কোন ব্যক্তি কোন 
প্রকার কোৌলীন্ত মর্ধ্যাদ। প্রাপ্ত হন নাই। তীহাঁদের সময়ে কোন 

বৈগা জাতির তাতশালনে, শিলালিপিতে কিংব৷ কুলগ্রস্থে বৈদ্য 

কুলমর্| || জাতির কুলবন্ধনের নাম-গন্ধও নাই। বৈদ্য 

জাতির মর্যাদা আমরা আধুনিক মনে করি। ৬রামকান্ত দাস 

“পঞ্চসপ্ত তিখৌ শাকে” (১৫৭৫ শকে) “কঠহার* নামক বৈদ্যকুল 

পঞ্জিক। প্রণরন করেন। তখনও বৈদ্যগণের অন্বষ্ঠ মধ্যাদ। গ্রহণের 

সাধ হয় নাই। ১৫৯৭ শকে ভরত মল্লিপ্ “চন্ত্রপ্রভা” নায়ী কুলপঞ্রিকা 
প্রকাশ করিয়। বৈদ্য জাতির প্রথম মর্ধ্যাদ। অন্বপ্ঠ (৬) খ্যাতি প্রচার 

করেন। চন্দ্রপ্রভার ৮* বৎসর পরে প্রবল প্রতাপ রাজা রাজবলপভ 

সর্বপ্রথম বৈদ্য-সমাজে বৈশ্যাচার প্রবর্তনে বন্ধপরিকর হন। বঙগদেশে 

বৈদ্য জাতির দ্বিজত্ব স্থাপনে তাহার অন্ন দশ লক্ষ টাকা ব্যয় 

হইয়াছিল। যাহ হউক, বৈষ্ভরা আধুনিক জাতি নহে, পুরাণ, সংহিতা 

দিতে ইহার উল্লেখ আছে। 

শ্রীহট্ের বৈদ্যগণ এখনও ( অর্থাৎ_-১৩৩৬ বঙ্গাব্ব ) উপবীত ধারণ 

করেন নাই। তাহারা অনুপবীত কারস্থের ন্তায় মাসাশৌচ পালন 

কারতেছেন। এই অঞ্চলে প্রাচীন কালাবধি বৈদ্য, কারস্থের এবং 

কারম্থ, বৈগ্ভের পাচিত অন্ন এখনও প্রকাগ্তভাবে গ্রহণ করিতেছেন । 

পশ্চিম বঙ্গের বৈদ্ভরা আপনাদ্িগকে বৈগ্ঠ জাতি বলিয়া স্বঙ্গাতির মধ্যে 

বহু আন্দোলন করত গ! ঝাড়ি উঠিতেছে দেখিয়া! সম্প্রতি শ্রীহস্ 
অঞ্চলের করেকটী স্থানের বৈগ্ভর! তাহাদেরই অন্গকরণে স্বাতন্ত্য রক্ষা 

করিতে প্রয়াস পাইত্েছেন। লেখকের অনুসন্ধান মতে-_শ্রীহট্টের বৈগ্যরা 

খ্যায় প্রীয় চারি হাজার । 

(৬) অধ »* সমুমংহিতার ১ ষ অধ্যায়ের,»ম গ্লেকে লিখিত আছে--“আন্গ ণাতৈশ্য- 

কগায়াং অন্বঠঠো! জায়তে" অর্থাৎ ব্রাঙ্গণ হইতে বৈশ্য কণ্ঠাতে জাত পুতুই জন্বষ্ট। 
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সানু প্রসঙ্গ - ্রীহষ্ট জেলার সদর, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহ্-_ 
এই মহকুমাত্রয়ে কারস্থ-বৈগ্থ-মূল সাহু জাতির বাস। হবিগঞ্জ ও 

স।ভ জাঙর বাদ ও সাহ! সুনামগঞ্জে এই তিন জাতির লোকেরা 

বাণকের না৫-এল্ক। গ্রহণ খ্যায় অল্প। শ্রীহট্ট অঞ্চলে যে সকল 
সাহা বণিক ( শু'ড়ী ) আছেন, তাহার! ইহাদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথকৃ। 

কাছাঁড় অঞ্চলে অল্পসংখ্যক কায়স্থ ও সাহু আছেন। শ্রীহট্রের সাহুরা 

কাছাড়ের সাহুদিগের গৃহে বিবাহের আদান-প্রদান কিংবা খাওয়া- 

দওয়া করেন না। ১৮৫৫ শ্রীঃ*অবের পুর্বে সাহু ও সাহা বণিকদিগের 

মধ্যে বিবাহের কোন সংবাদ পাওয়৷ ষায় না। ধনাঢ্য সাহুরা বহু 

দ্রিন হইতে যেমন অর্থ বিনিময়ে অবস্থাহীন কায়স্থ কন্তা গ্রহণ 

করিতেছেন, সঙ্গতিপন্ন সাহা বণিকেরাও তদ্রপভাবে অস্বচ্ছল ঘরের 

সাহু-কন্তাকে বধূুরূপে বরণ করিতেছেন। এখানে উল্লেখবোগ্য-_ 
উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ও কামরূপের সাহাদের জল অচল নহে। 

জীহভেব জাক্ছ অম্প্রদাস্থ 

নবম অধ্যায় 

| ১] 

বৈদ্য বংশীয় মন্ত্রী উমানন্দ ও পাত্র দেবানন্দ, উত্তর-পশ্চিম দেশীগভ 

(?) দেওয়ান আনন্দনারারণ এবং কারস্থ জাতীয় নারায়ণ মণ্ডল ও 

গোবিন্দ পুরকারস্থ-_এই পাঁচজন প্রধান ব্যক্তি ও অপর অপর ব্যক্তিরা 

সাহা বণিক (শু'ড়ী) সংশ্লিই এক সামাজিক ঘটনার পর পৃথক্ 

হইয়া বসবাস করিতে থাকিলে আধুনিক দক্ষিণ শ্রীহ্ট ( মৌলবি- 
বাজার) মহকুমার অন্তর্গত কাছাড়ীগ্রাম নিবাসী পরাশর গোত্রজ 
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রাঁজপণ্ডিত ব্রন্মানন্দ শর্মা তীহাদের ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত 

বৃত হন। এজন্য তাঁহাকেও সমাজচ্যুত হইতে হইয়াছিল। কায়ন্থ- 
বৈদ্য-মূল সাছ জাতির বিবরণ অধুন] বিশ্বৃত হইতে 

চলিয়াছে এবং এইজগ্ভই অনেকে -[ বিশেষতঃ 

পশ্চিম বঙ্গের লৌকের]1]__টাকা, মৈমনসিংহ প্রভৃ।ত স্থানের সাহ' 

বণিক (শু'ড়ী) জাতির সহিত ই*হাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত মনে 

করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হন। এঁতিহাসিক ক্ষেত্রে কাহারও এ ভ্রম 
না হউক, ইহাই লেখকের ইচ্ছা । শ্রীহটে “সাহা বণিক* সংগ্রিষ্ট 

সামাজিক ঘটনার বিবরণ দ্বিতীয় দফায় উল্লেখ করা হইল। 

[২ ] 
ঢাক বাসী বৈদ্য বংশীয় শ্রীযুত মোহিনীমোহন দখসগুণ্ড ১৯০৩ খ্রীঃ 

অবে “শ্রীহট্রেদ ইতিহাস নাম দির এক ক্ষুদ্র আকার (৮ পেজি 

সাহ! বণিক সংগ্রিষ্ঠ ডিমাই ফন্্ীর ২৮ পৃষ্টা) বিশিষ্ট প্রবন্ধ পুস্তিকা 

সামাজিক ঘটনা কারে ছাপাইয়! ছিলেন | এই প্রবন্ধট; গগ্রীহট্রের 

ইতিবৃত্ত” প্রকাশের পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। দাসগুপ্ত মহাশয়ের 
প্রবন্ধের ২, পৃষ্ঠায় লিখিত আছে-_-”১৫৪৪ প্রীষ্টাব্দে এক দিবস ইটার 
রাজা স্থবিদনারায়ণের মন্ত্রী উমানন্দ সহচরবর্গস্হ সাগরদীঘির তীরে 

ভ্রমণ করিতেছিলেন। তৎসময়ে একজন ব্রাহ্মণ দীঘির অপর পাড়ে 

কয়েকজন “সাহ!”কে তর্পণের মন্ত্র পাঠ করাইতেছিলেন। দীঘির পাড়ে 
অনেকগুলি লোক সমবেত দেখিয়। মন্ত্রী সেই স্থানে গমন করেন এবং 

উক্ত ব্রাহ্মণের মস্ত্রোচ্চারণ অশুদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রী, ব্রা্ণকে শুদ্ধরূপে 

মন্ত্রোচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। অজ্ঞ ব্রাঁক্ষণ শুদ্ধরূপে মন্ত্রপাঠ 

করিতে অসমর্থ হওয়ায় মন্ত্রীর অনুরোধে সঙ্গীয় রাজপণ্ডিত “সাহ।'- 

দিগকে মন্ত্রপাঠ করান। তদনস্তর মন্ত্রী ও পণ্ডিতগণ গৃহে প্রত্যাবর্তন 

করিলে জনসাধারণ সাহাাদিগকে মন্ত্রণাঠ করান অপরাধে তীহদিগকে 

লেখকের ইচ্ছ! 
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সমাজচ্যুত করেন। রাজ। সুবিদনারায়ণও প্রজারঞ্জন মানসে তাহা" 

দিগকে কর্মচ্যত করেন। মন্ত্রী উমানন্দ ও পগ্ডিতগণ, সাহাগণের 

সহিত মিলিত ন! হইয়! একটী স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করেন। এই সমাজ 

সাহু অর্থাৎ সশধু বলিয়া আখ্যাত হয়। শ্রীহট্রস্থ রাজা! গিরীশচন্্ 
রায় বাহাছুর এই সানু বংশসম্ভৃত একজন অতি উদ্ারচেতা, ধর্মভীরু 

স্বজনপ্রিয় ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি। ই'হাঁর দরাদাক্ষিণ্য গুণে তদধীনস্থ 
দীন্দরিদ্র প্রজাগণ সর্বদা সুখে শান্তিতে কালযাপন করিতেছেন ।” 

| এই বিবরণটী শ্রীহট্রের ইতিবুত্তে বর্ণিত বিবরণসহ 

প্রায় এঁক্য আছে। শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের বিবরণটা 

প্রাচীন “কুলাঞ্জলী” নামক হস্তলিখিত পুগির বিবরণ অবলম্বনে 

লিখিত। তাহাতে ইটার রাজ।ই বিচারক ছিলেন। ইহ! ম্পন্টাক্ষরে 

লিখিত আছে। - শ্রীহট্রীর় বৈদিক ব্রাঙ্মণদিগের কুলগ্রস্থ “বৈদিক 

নির্ণয়”*এ উল্লেখ আছে যে, ইটার রাজা সমাজপতি ছিলেন। প্রমাণ 

যথ। £--“জাতঃ সুবুদ্ধি শুন্ধশ্চ রাজ পরম ধার্ম্িকঃ। হুষ্টানাং দমন- 

শচৈৰ শিষ্টানাং পরিপালকঃ|” এবং পর্বান দেশে প্রতিষ্ঠাপা সমাজ 

বন্ধনং ক্কৃতং।” যাহ। হউক, দ্াসগুপ্ত মহাশয়ের এই পুস্তিকায় 

প্রজ্ঞা রপ্রন” জন্ত মন্ত্রী প্রভৃতির পদচ্যুতি লিখিত আছে. এই পুস্তিকা 

্ীহট্টের স্ুপ্রচারিত প্রাচীন জনশ্রুতি মুলে লিখিত বলিয়াই বোধ হর 
এবং সেইজন্তই শ্রীহট্রের ইতিবৃত্তের সহিত সামান্ত প্রভেদ | 

[ ৩ ] 
উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে শ্রীহট্রে আগত আনন্দনারায়ণের কথা আমরা 

১৪২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। শুনা যায়--ইনি নাকি বৈদ্য বংণার ছিলেন। 

মুসলমান জধীনে প্রহটে. সার্ধ চারি শত বংসর পূর্বে শ্রীহ্ট দেশ 
দেওয়ান আনদনায়ায়ণ গৌড়, লাউড় ও জয়স্তীয়া এই তিন ভাগে 

বিভক্ত ছিল। দরবেশ শাহক্গলালের সময় হইতে এই দেশ প্ররুত 

লেখকের মত্তবা 
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পক্ষে দিল্লীর বদশাহের অধীনে আসে। গ্রীহ্ সীমাত্ত দেশ বলিয়া 
বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে সেখানে প্রেরণ করা] হইত। শাসন বিভাগে 

একজন প্রধান শাসনকর্তী নিযুক্ত হইতেন। রাজস্ব বিভাগে ধষিনি 

নিযুক্ত হইতেন, তাহার উপাধি ছিল দেওরান। উত্তর পশ্চিম দেশে 

অবস্থানকালে আনন্দনারায়ণ দিল্লীশ্বরের দেওয়ান হইয়৷ শ্রীহ্ট সহরে 

আগমন করেন।” তৎকালে শ্রীহট্রের শাসনকর্তা হইয়া! আসেন ইউন্ুফ 

খ! বাহাদুর । আনন্দনারায়ণের উপাধি ছিল “রায়।। এই খেতাব 

বর্তমানের “রায় ও “রার বাহাদুর এর মত ছিল না। তৎকালে 

“রায়দিগকে সহজ সৈশ্তের _[ তন্মধ্যে পাঁচশত অশ্বারোহী ]_-এবং 
রায় বাহাছুরদিগকে তিন সহস্র সৈশ্তের-_[তন্মধ্যে ছইশত অশ্বারোহী ] 

_ অধিপতির মর্যাদা দেওরা হইত। দেওয়ান আনন্দনারায়ণ রাজ- 

প্রদত্ত এইরূপ মরধধ্যাদাপন্ন ছিলেন। তাহার সময়ে উত্তর শ্রীহট, দক্ষিণ 

শ্রীহট্র ইত্যাদি বিভাগ ছিল ন!। সাহা বণিক সংশ্লিষ্ট এক বিবাদ 

দেওয়ানের পদ্মিনী মূলে বৈদ্য-সমাজন্র্ট সেন বংশীয় এক পদ্মিনী 

কল্ত। গ্রহণ কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়! তিনি শ্রীহটে বস- 

বাস করেন। তদ্বংশে সৎকারস্থ ও বৈদ্য কন্তা সংগ্রহ করিয়া 

বৈবাহিক কার্ধ্য সম্পন্ন হইত।|। দেই বংশে দেওয়ান মুক্তারাম ও 

জানশনারারণের  তৎপুত্র মাণিকটাদের উদ্তব। আনন্দনারায়ণ 

লেখরগণ হইতে মাণিকটাদ পধ্যস্ত ব্যক্তিগণ উত্তরাধিক্রমে 

মুসলমান অধীনে শ্রীহট্ের “দেওয়ান+ অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগের প্রধান 

কর্মচারী ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহের সময়ে ১৭৪৫ খ্রীঃ অন্দে যুবক 

মাণিকটাদ দেওয়ানী প্রাপ্ত হইম্নাছিলেন। শ্রীহট্র-কলেক্টরীর কাগজ- 

পত্রে উল্লেখ আছে যে, ১৭৭৪ খ্রীঃ অবের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 

তিনি শ্রীহট্রের আদি ইংরাজ শাসনকর্ত। ( [৩১:৫০1)£) মিষ্টার 

হলাগুকে “চার্জ” (০1815) বুঝাইয়1 দিয়] ঢাঁকাঁয় চলিয়া! যান। ইহা 
১৬ 
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হইতে বুঝা যায়, মাণিকটাদ দীর্ঘজীবী ছিলেন। দেওয়ান মাঁণিক- 

চাদের বংশধর মুরারীটাদ রায়ও বৈদ্যমূল “সাহু* জাতীয় ছিলেন। 

“বাবু তাহার খ্যাতি ছিল। সমগ্র শ্রীহষ্ট জেলার মধ্যে “বাবু” বলিলে 

কেবল তাহাকেই বুঝাইত। স্বর্গীয় রাজ! গিরিশচন্দ্র আদতে বৈদ্য- 

পুত্র ছিলেন। “বাবুর পুত্রাদি ছিল না। তাহার একমাত্র কন্তা কমল! 
দাসীর সহিত জনৈক কায়স্থের বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্তা 
সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন। কমল! দাসী, দীপচন্ত্র নন্দী 

চৌধুরীর পঞ্চম বর্ষায় পুত্র ব্রজগোবিন্দকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া 
তাহার নাম রাখেন গিরিশচন্দ্র | রাজ! গিরিশচন্দ্র ১৮৮১ খ্রীঃ অব 

সুরারীর্টাদ কলেজ স্থাপন করেন। দ্বিতীয় দফায় বিবৃত বিষয় মধ্যে 
তাহার ষে সকল গুণগ্রামের উল্লেখ আছে, সেগুলি সঠিক বলিয়া 

আমরা ( লেখক ) অন্ুসন্ধানাস্তে অবগত হইয়াছি। রাজা গিরিশচন্দ্র 

সাহু সংজ্ঞা হীনতার পরিচায়ক জ্ঞানে কাগজ-পত্রে কখনও আপনাকে 

“সানু” বলিয়া! উল্লেখ করেন নাই। ইহার পুত্র কুমণর শ্রীৃত গোপিকা-- 
রমণ রায়ও আপনাকে “দাহ” বলিতে হীনতা বোধ করেন। 

[৪ ] 
পূর্বোক্ত উমানন্দঃ দ্নেবানন্দ আদি ব্যক্তিগণ সাগরদীঘিতে পূর্বোক্ত 

তর্পণের মন্ত্র উপলক্ষে যোগদান হেতু রাঁজসমীপে দোষ স্বীকার ন! করায় 

নুবিদনারার়ণের পতন রাজ আজ্ঞায় তাহারা নিজ নিজ সম।জ হইতে 

ও সাহ-সমাজ গঠন পৃথক হইয়া থাকিলে, আধুনিক দক্ষিণ প্রীহট 
(মৌলভিবাঁজার) মহকুমার অন্তর্গত কাছাড়ী গ্রামবাসী পরাশর গোত্রজ 

রাজপণ্ডিত ব্রহ্মানন্দ শর্া তাহাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সম্পাদনার্থ পুরোহিত বৃত 

হন। অতঃপর বৈদ্যকুলোস্তব (1) দেওয়ান আনন্দনারায়ণ এ সমাজ- 

্রষ্ট দলের সেনবংশীয় ( বৈদ্য বংশীয় ) পল্লিনী-কন্ঠার পাণিগ্রহণে কৃত- 
২কল্পের কথা রাজা স্থবিদনারায়ণের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাহাকে 
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এই কাধ্য হইতে বিরত হুইতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। 
দেওয়ান মূল ঘটন। অকিঞ্চিংকর বিবেচনা করিয়া তাহার অনুরোধে 
কর্ণপাত না করায় রাজ! তাহাকে সমাজচ্যুত বলিয়া ঘোষণ। করেন। 
ইহার ফলে উভয়ের মধ্যে ভীষণ মনাস্তর হয়। দেওয়ান তখন সমাজ- 
দণ্ডিত ব্যক্তিগণকে অভয় দেন এবং দিল্লীতে গিয়া রাজা স্ুবিদনারায়ণের 

বিরুদ্ধে রাজস্ব আদায়ক্রমে তাহার সমস্ত আত্মসাৎ, সৈন্তবৃদ্ধি-_ 

ইত্যাদি অভিযোগ করেন। তাহ] শুনিয়। দিলীশ্বরঃ স্ুবিদনারায়ণকে 

দমন করিবার জন্ত পূর্বোক্ত ইউন্ুফ খা বাহাদুরের সহিত পরামর্শ 

করিতে আদেশ দেন। ইহার কিছুদিন পরে দেওয়ানের পুনঃ পুনঃ 
প্ররোচনায় 'রাজ্যপরিদর্শক” পাঠান বংশোদ্তব খোয়াজ ওসমান খা 

একটী অছিল1 করিয়! রাজ] সুবিদনারারণের “ইটা, রাজ্য ধ্বংস 

করেন। যাহা হউক, দেওয়ান আনন্দনারায়ণ স্বজাতীয় সমাজভষ্ 

হইয়া এ সমাজচ্যুত ব্যক্তিগণের দলভুক্ত হন। তিনি ও উক্ত ব্যক্তিগণ 
নিজ নিজ সমাজে পুনঃ প্রবি হইতে পারিলেন না “সাহু বলিয়াই 
ক!লব্যবধানে পরিচিত হইলেন। দেওয়ানের আন্ুকুল্যেগ্রীহট্রে সাহু- 
সমাজ গঠিত হইল। এ সমাজের লোকেরা আজিও কায়স্থ ও বৈদ্যের 

ম্ঠায় লেখ্যবৃত্তি অব্যাহত রাখিয়ণছেন। 

[৫ ] 

শ্রৃহট্ট অঞ্চলের সাহু মাত্রেরই পূর্বপুরুষ কায়স্থ বা বৈদ্য-মূল সাহু 
নহেন। বহুসংখ্যক কারস্থ ও বৈদ্য, সানু-কন্ত। গ্রহণ করিয়৷! সাহু 

সাহ মাতেরই পূর্ব-.:. সমাজতুক্ত হইয়াছেন। কানাই বাজারের 
পুরুষ কাযস্থ বা বৈধা. নিকটস্থ মৈনা! নাবাসী লব্বপ্রতিষ্ঠ এতিহীসিক 

নর ও গোঁড়ীয় বৈষ্ণবশাস্ত্রে সপপ্ডিত শ্রীযুত অচ্যুত- 
চরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহোদয় বাঙ্গাল ও আসামের বিদ্বংসমাজে 

সবিশেষ পরিচিত। ই"হার পূর্বপুরুষ দেবোপাধি কায়স্থ জাতীয় 
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৮মাছুরাম দেব উত্তর শ্রীহট্ট মহকুমার অন্তর্গত ঘিলাছড়া পরগণার 
পাটোয়ারী ছিলেন।. ই"হার ওরসে ও দময়স্তী দেবীর গর্ভে বিনন্দরাম 
দেবের জন্ম হয়। বিনন্দরাম সারদান্থন্দরীর পাঁণিগ্রহণ করেন। 

ইপ্হার চ্্রি পুত্র। তন্মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হারদাঁস দেব ভ্রাতৃবিরোধ 

বশতঃ ১১*৩ সনে ঘিলাছড়াস্থ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া জফরগড় 

পরগণায় আমেন এবং এই পরগণার অন্তর্গত মৈনী গ্রামে লহন! নায়ী 

কারস্থ-মূল একটা সাছ-কন্তাকে বিবাহ করেন। জাফরগড়ের পার্থ ই 

প্রতাপগড় পরগণা । এই পরগণায় তিনি ভাগী (নামান্তর ভাগীরঘী ) 

নাম্লনী জনৈক বিশুদ্ধ কায়স্থ-কন্তাকে দ্বিতীয় পত্বীরূপে গ্রহণ করেন। 

এই বিবাহে তাহার চারি পুত্র জাত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিন পুত্র 
কানরাম দেব ও মহান পূর্বপুরুষদিগের ন্যায় শান্তধর্মীবলম্বী 

শান্তিরাম ঠাকুর ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র কানুরাম দেব 
শ্রীহট্টের পানিশালী পরগণাস্থিত পাঁনিশালী নামক বিখ্যাত আখড়ায় 

বৈষ্ণবদর্শন, বৈষ্ণব সৃতি ও ভক্কিশান্ত্ে অগাধ পাণ্ডিত্য ভূষিত শান্তিরাম 

ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাঙ্গণের নিকট গিষ়্া সর্বপ্রথম বৈষ্ণবধর্মম গ্রহণ 

করেন। এই মহাপুরুষের প্রভাবে শ্রীহট্রের তদানীন্তন নবাব হাজি 

হুসেন খঁ| বাহাছ্বর এক সনন্দে (নং ১০৬৪) ই"হার পুজিত দেবতার নামে 

শ্রীহট্টের রর়ালজোর প্রগণা হইতে ১৯৪৩ ভূমিদান কবেেন। শ্রীহট্টের 
পর নবাঁৰ হরকিযুণ দাস মসস্থর উলমুলক মার এক সনন্দে (নং 

১১০৫) শ্রীহট্রাস্তর্গত ঢাকাউন্তর পরগণ্। হইতে তাহাকে অ১॥ ভূমিদান 
করিয়াছিলেন | মহাপুরুষ শাস্তিরাম ঠাকুর ১১৯৩ বঙ্গাৰে দেহত্যাগ 
করেন। যাহা হউক, শ্রীযুত অচ্্যুতচরণ চৌধুরী তত্বনিধি মহাশয়ের 
পূর্বপুরুষ কেহ সাহু ছিলেন ন1। ইহার প্রপিতাঁমহ উক্ত হরিদাস 
দেবের প্রথমা স্ত্রী কায়স্থ-সূল সা্চ জাতীয়! ছিলেন। সাহু-কন্ত গ্রহণ 

হেতু কায়স্থ হরিদাসের বংশধরগণ-_[তথা মৈনার বর্তমান চেঁধুরী বংশ] 
-সাঁছ নামে পারচিত হইয়াছেন। 
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[ ৬ ] 
কাঁয়স্থ-বৈদয-মুল সাহু সম্প্রনায়েরই উমানন্দ (মন্ত্রী), পাত্র দেবানন্দ, 

'তহশীল কর্মচারী নারায়ণ মগডুল ও প্রধান লেখক গোবিন্দ পুবকাইত-- 

তিন বংশের সাহ্দিগ্গের  ইটার রাজার এই চারি জনে অধস্তন বংশ 

কারম্থ-কন্ত| অপরিহার্য সাবেক ঘর এবং অষ্টপতি নামধের় আর একটা 
বংশ আপেক্ষা উচ্চঘর কেহই নাই।* অষ্ট পতির বিষয় দশম দফায় 

বিবৃত করা হইল। উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটগ্লাছে। 
এক্ষণে কেবল নারায়ণ মণ্ডল, গোবিন্দ পুরকাইত এবং অষ্টপতির 

ংশ বিদ্যমান আছেন) ইহারা কানস্থ সম্প্রদায়ের বাতীত আপনাদের 

সম্প্রদায়ে বিবাহ কিতে পারেন না বলিয়! শ্রীহট্টে সাহু ও কারস 

মধ্যে বিবাছের আদান প্রদান আরম্ভ হয় এবং কালক্রমে ইহা এত 
বাপক হইপ। পড় যে, এই বিষন্ঘটা আইনে বিধিবদ্ধ হই! পড় 
ফণিকাত। হাইকোটের প্রসিদ্ধ উকিল ৬গোর্গাপ শাস্ত্রী এম-এ, বি, এল 

কত এবং ১৯০২ সালে বি, বানাঞ্জি এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত 
"[71000 1,2%/* নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭৫)9 উল্লেখ আহে--] 0৪9 

[06107 6০ 7০8 62৮ 10 00517555051 10136065 3৪০, &3 

25711526 210070100812 00915 952. 0096000. ০৫ 102691072101285- 

0905620. 05 7578,300,05 ৪.৫. 0৩ 521১09০3, 

[৭] | 
আমর! সবিশেষ অন্থন্ধানাস্তে অবগত হইগাছি--দাধারণ ঘ:রর 

সাছরা ব্যবসায়-বাণিজ্য অথবা উচ্চ শিক্ষার ফলে সঙ্গতিপনন ও মর্ধাদাশাল 

হইলে সাধারণতঃ বংশগৌরব হেতু মূল কায়স্থকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। 

ষষ্ঠ দায় শিথিত বিশিষ্ট ঘরের সাহুরা বাতীত ইহার নিজ সমাজে 
পপ বন বারি ঠিতিতঠিঠি 5 

দণম দফায় এই সামজিক উপাধির বিষ লিখিত হইল। ইহা ব্রিপুরারাজের 7918০৩ 

১0795181)6010001704র পথের ম্যায় একটা পথ বিশেষ । 
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উচ্চ ঘরে বর অথবা কন্যা পাইলে কদাপি মূল কায়ন্থ জাতীয় বর 

অথবা কন্যা! আনিতে চাহেন না । কেন নাঁ নিজ সম্প্রদায়ে উচ্চ ঘরে 

সম্বন্ধ করিতে পারিলে সামাজিক উন্নতি ঘটে। কায়স্থকন্া আনিগে 

তাহা হয় না। নীচ ঘরে বিবাহ করিলে বংশগৌরব লাঘব হয় বলির 

অভাঁৰ স্থলে উক্ত সঙ্গতিপন্ন ও মর্যযাদাশালী সার! কায়স্থ-কন্তা অথবা 

কায়স্ জাতীয় বর আনিতে বাঁধা হন। "এইরূপ ব্যাপার এখনও ( অর্থাৎ. 

১৩৩৬ বঙ্গাব ) শ্রীহট্র অঞ্চলে চলিতেছে। 

[৮] 

প্রীহট্রের সাহুরা, কায়স্থ ও বৈদ্য সম্ভৃত ছিলেন, তদ্বিষয়ে পকুলাঞ্জলী”” 

নীমক হন্তল্িথিত একখানি পৃথি আছে। বর্তমান কাঁল ( অর্থাৎ--১৩৩৫ 

বঙ্গাবব) হইতে অনুন ২০০ বৎসর পুর্বে ইহা লিখিত হইয়াছিল। সারা 

যে কায়স্থের সমতুল্য অথব। অব্যবহিত পরবর্তি জাতি বলিয়া দাবী করেন: 

এবং কারস্থ সহ তীহাদের কন্তার বিবাহ দেন। তৎসম্বন্ধে ৬, ৬৮. 

[70005 কৃত 109০০৪ 318 0০০ নামে অধুনা লুপ 1-৮১৮৬৮- 

খৃঃ অবে মুদ্রিত একথানি গ্রন্থের ২৮৪ পৃষ্ঠার এক স্থানে লিখিত আছে--11১5 

9911066 981)005 01915 00 18010 ৮1100 07 10007601965 0010৮ 01১৫. 

[5919609 60 1১00 0009 215০ 60০1 05021769110 10020101525 

[৯] 
সার! যে কারস্থ ও বৈদ্য-মূল জাতি, তাঁহার বিশিষ্ট প্রমাণশ্থরূপ- 

১৫০ বৎদর পুর্বে লিখিত একথানি প্রাচীন দলিল এখনও ( অর্থাৎ 
১৩৩৬ বঙ্গাৰ ) আছে। ইহার অধিকারী হইতেছেন--শ্রীযুত নবকুমার 

দাস, মুন্সেফ কোর্ট, পোঃ আ:--করিমগঞ্জ, শ্রীহ্। শ্রীহ্র ২২ জন 

গ্রদিদ্ধ কায়স্থ ও বৈদ্য, এ দলিলে কয়েকজন সাহুকে বৈদ্যবংশোডূত বলিয়ঃ 

ত্বীকার করত নিজ নিক্গ নাম দস্তখত করিয়াছেন । 
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| ১০] পা, 

পঞ্চম দফাঁয় লিখিত “অষ্টপতি” শব্দটা একটা সামাঙ্গিক উপাধি। এই 

অই পতি ] শব্দের অর্থ--আটঘর ব। গোষ্ঠির মধ্যে শেষ বাক্তিঞ বিবৃত 

অষ্টপতি, গ্রীহট সমাজ,  কায়স্থমূল সাহুদের মধ্যে কালক্রনে ছইটি দল 

দক্ষিণভাগ সমাজ ও  হয়। শ্রীহট্র সহরে এক দলের অবন্থিতি। এই 
উজান সমাজ স্থান স্থুবুম! নদীর উত্তর পারে স্থিত। প্রথম দল 

শ্রীহউ সহরে--[ হবরম! নদীর উত্তর পারে] বাদ করিতেন। এই জন্ত 

তাহাদ্গকে শ্শ্রীহট্ট সমাজ” বলে। দ্বিতীয় দল সরমা নদীর দক্ষিণ পার-_ 

[ ইন্দানগর, ইট। প্রভৃতি স্থান ]--বাসী বলিয়! দক্ষিণভাগ সঘাজ নামে 

অভিহিত। কালে দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উঞ্জান সমাঞ্জ বলিয়! কথিত 

আর এক বিভাগ উৎপন্ন হয়। এই শ্রীহষ্্ট সাজ, দক্ষিণভাগ সমাঞ্জ ও 
উজান সমাজ কেবল কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহুদের দ্বার৷ গঠিত হইয়াছিল__সাহা 
বণিকদের দ্বারা হয় নাই। সাহা বণিক জাতি মধ্যে তরফ, দিনারপুৰ 

প্রভৃতি নামধেয্ যে কয়েকটা সমাঞ্জ আছে, সেগুপি উক্ত তিন সমাজ হইতে 

ধন্ন। শ্রীহটর সমাজের প্রধান ব্ক্তি বর্গ মধো শ্বশীর রাজ। গিরিশচন্দ্র বাড়ী 
গণনীয়। দক্ষিণভাগ সমাজের মধ্যে সর্ব প্রধান চারি ঘর ছিল--যখ', 

অন্ত্রী উমানন্দ, দেবানন্দ নারায়ণ মণ্ডল ও গোবিন্দ পুরকাইত। এই চারি 

ঘরের পরে অইগোঠির লোকের! উচ্চ বলিয়! গণ্য হয়। এই আট গোষ্ঠির 

নাম বখা-+মশ্বপতিঃ শিখিপতি, মেধাই, গঙ্গাই, ছুর্গাকাদ, জট্হ্র্গ। দাস 

ছুর্গা ও ঘুটা। এই আট গোষির মধ্যে অশ্বনিকে প্রধান্ত নেওর়। 
'হুইস্গাছিল বলিয়া এই গোষ্ঠি, অঈপতি নামে খ্যাত হুইয়াছেন। অই্টপতি 

বংশের পূর্বপুরুষ প্রতোকে 'লাল/' উপাধি ধারণ করিতেন এবং নান 

ঘবন্তধত কাণেও “লালা” বলিয়! লিখিতেন। “বালা উত্তর পশ্চিঘ দেশে 

কায়স্থের উপাধি । অষ্টপতি বংশের পূর্ববপুরুধ সম্ভবতঃ তন্দেশাগত ছিলেন। 

এই বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ প্রার ১৬৭৫-৭৬ খ্রীঃ অন্যে কাছাড় 
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রাঁজের হত্তি ও অশ্ব. রক্ষাকার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া অশ্বপতি নামে, 

অভিছিত হন। উক্ত উমানন্দ ও দেবানন্দের বংশ বিলোপ ঘটায় কোন: 
সামাজিক বিষয় মীমাংপায় অষ্টপঠির মতই গণ্য হইবে। উক্ত আট 

গো্টির লোকেরা ইছা স্থির করিয়! লইয়াছিলেন। একারণও ইহারা শঈপতি 

অষ্টগতি-বংশে কয়েকজন বণিয়া কথিত হন। অষ্টপতির বংশে অনেক 

স্বনামধন্য বাক্তি জন হুনামধন্ত ব্যক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ 

তন্মধ্যে আমর! মাত্র কয়েক জনের ব্ষিয় বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম ) 

উকীল ৬গৌরীচর্ণ মুন্সী একজন পরম ভ্র'নী ও অতি গম্ভীর ব্যক্তি, 
ছিলেন। তৎকালীন পারস্ত ভাষ'বিৎ মৌশাশবন তীহার মান্য হিল। 
গৌরীচরণের তিন পুত্র--১। ৬চৈতনাচরণ দস, ২) ৬বৈষুবচরণ দাপ ও 

ত| ৬গুরু:রণ দাস চৈতন্ততরণ নপিরাধাদের মুন্সেফ এবং বৈষবচরণ 

ঢাকার সবজজ হইর্লাছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র গুরুচর্ণ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে 

বছুদিন মুন্সেফ থাকিবার পর ব্বষে জীবনে অফিনিয়েটিং (908018002) 

সবজজ নিযুক্ত হইয়া! ১৮৬৩ গ্রীঃ অন্যে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। 

৬গৌরীচরণের ত্রাতুষ্প,ত্র ৬প্যাগীচরণ 'শ্রীহট্ট প্রকাশ (দাপ্ত'হিক সংবাদ পত্র) 
নামক শ্রীহট্রের সর্বপ্রথম পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন । ইনি প্রথমে ইও্ডিয়া 
আপিসের পররহ বিভাগে কেরাণীর জার্ধয করিতেন। পরে প্যারিচরণ 

&ঁ কর্মত্াগ করির! শ্রীহট্র সহরে আপিয়া ১৮৭৬ হ্রীঃ তবে এ পত্রিকা 

প্রকাশ করেন। এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ৬ম্থবেজনাথ বন্দ্যোপাধায় (পরে 

যার?) সিভিল সার্ষিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। শরীর ম্যাজিষ্রেউ হইয়া 

আসেন। এইখানে তাহার কর্মচ্যুতি ও তৎসংশ্লিষ্ট মকদ্দিমার আমূল 
বিবরণ তৎকালীন “শ্রীহট্র প্রঙ্কাশ/এ প্রকাশিত হইয়াহিল। যাহ! হউক, 

উক্ত প্যার্চিরণ একজন উচ্চ অঙ্গের কবিও ছিলেন। 

| ১১ ] 
পূর্বোক্ত আট গোষ্ঠীর মধ্যে অন্থতম «মেধাই গোঠীতে ৮৬বিপীনচঙ্তর- 
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দাসের উদ্ভব। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্বপ্রথম রসায়ন 
বিপিনচন্্র দাস ও শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৮৪ 

ব্রাহ্মণ কন্যা রমাবা৯ঈ  ুষ্টাব্দে 'রসায়ণের উপক্রমণিকা' নামে একখানি 
সচিত্র পুন্তক প্রকাশ করেন। তৎকালে বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক আর 
প্রকাশিত হয় নাই। ইহার পরিশিষ্টে তৎসঙ্কলিত বু পারিভাষিক শব্ধ 
সংযোজিত হইয়াছে । ইনিই শেষে পুনার স্ুবিখ্যাতা বিদূধী ৬রমাবাঈ 
সরদ্বতীকে বকিপুরে বিবাহ করেন । পুজ্যপাদ শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী 

তত্বনিধি মহাশয় আমাদিগকে লিখিয়াছেন__““রমাবাঈ ব্রাহ্মণ-কন্তা হইলেও 
১৮৭২ সালের ৩ আইন অন্থ্সারে এই অসবর্ণ বিবাহ সঙ্গত হইয়াছিল ।” 
এই বিদুষী মহিল! ১৮৮৭ খ্রীঃ অন্দে আমেরিকার “ফিলাডেল ফিয়া" হইতে 
[106 71517) 08506 1711000 ড/010917 নামক গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ 

করেন । তত্রত্য [৪০1১5] [7. 73:0157 24.4.১ 14. সাহেব এই গ্রস্থের 
ভূমিকায় বিপিনচন্দ্র দাসকে “বিপিনচন্দ্র মেধাবী” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। 

[ ১২ ] 
্ীস্িয় ১৮৭২ অবের ৩ আইনের কোন বিশেষ নাম নাই। উহাকে 

“কতকগুলি অবস্থায় একপ্রকার বিবাহের আইন” অর্থাৎ--ইংরাজী ভাষায় 
তথাকথিত ব্রাহ্ম বিবাহে 4৮) 4১০6০ 0:095196 2 070 ০01 

জাতিত্রষ্টত। ঘটে [19105506 17 ০1910 58565 মাত্র বল 

হইয়াছে । অত বড় লম্বা এবং অনির্দিষ্ট নাম ব্যবহার করিতে লোকের 
কষ্ট হয়, সেই জন্য সাধারণে উহাকে « 01511 11847985 4০ বা পত্রাঙ্গ 

বিবাহের আইন” বলে। খ্রীষ্টান নরনারীর বিবাহের বিবরণ গির্জায় 
রেজিষ্টারী করিতে হয়। এই তিন আইনে একটা বিশেষ অফিসে রেজিষ্টারীর 
নিয়ম হইয়াছে । রেজি্রারের সম্মুখে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হুইয়া৷ বিবাহ-কার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে হয় । আর এই বিবাহ-বিধান কাহারও প্রতি বাধ্যতার 
আরোপ করে না। এ তিন আইনকে ভিত্তি করিয়। ব্রাহ্মণ ও সাতে যে 

১১ 
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পরিণয় হইয়াছে তন্্ার৷ মেধাই গোষ্ঠীর গৌরব সমুন্নত হয় নাই বরং উক্ত 

বিপিনচন্ত্রের জাতিত্রষ্টতাই প্রতিপারদিত হইতেছে । কেননা- হিন্দুর স্থৃতি 

অনুমোদিত বিবাহ হইলে, ব্রাঙ্ষণাদি যে সকল উচ্চ-জাতি আছেন, 

তাহাদের বিবাহে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ, সপ্তপদীগমন এবং এঞুবদর্শন 

প্রভৃতি কার্ধ্য বেদমন্ত্রের সহিত করিতে হয়। এ ব্রাহ্ম বিবাহে এসকল 

বালাই (আপদ) কিছুই নাই। তাহার মধ্যে মধ্যে অনুঃসার, বিসর্গের 

কট্মট্ উচ্চারণ নাই, টিকিধারী পুরোহিতের কোন সংশ্রব নাই। বিবাহ 

'মগ্ডপের প্রয়োজন হয় ন।--ছাদনাতলায় যাইবারও আবশ্যক হয় না। এক্প 

বিবাহ হিম্তুর ধর্মমবিরুদ্ধ এবং ইহার দ্বার! জাতিত্রষ্টতা ঘটে কিনা পরবর্তী 

“অধ্যায়ে ১৮৭২ সালের ৩ আইনের আলোচনায় আমরা তাহা বলিব । 
১৩ 

কায়স্থ-বৈদ্য-মূল সাহু এ প্রথমে রি অথণ্ড সমাজভুক্ত ছিল। 

উত্তর শ্রীহট্টের দেওয়ান কংশ তাহাদের সমীজপতি ছিলেন। পরে মন্ত্র 

রক্ষিপভাগ সমাজ, দত্ত. উমানন্দ বংশ সহ দেওয়ান বংশের সামাজিক 

বংশের বিবরপ ও বিষয়ে বিবাদ হইলে শেষোক্তরা পৃথক্ হইয়া 

সমাজে নবশাখ বংশ পড়েন। স্থুরমা নদীর দক্ষিণে ইহাদের 

বাসস্থান থাকার জন্ত ইহাদের সমাজ দক্ষিণভাগ নাম প্রাপ্ত এবং সহরে 

অবস্থিত সম্প্রদায় (দেওয়ান বংশীয় প্রভৃতি) শ্রীহট সমাজ বলিয়া! কথিত 

হয়। ইহার প্রায় ছুইশত বৎসর পরে দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ের লোকেরা 

নিজেদের সম্প্রদায় মধ্যে সামাঞ্জিক বিধি-বিধান করিবার জন্য বড়লিখা 

পাহাড়ের সন্নিকটে এক স্থানে নৃতন বাটিক প্রস্তত করিয়া তথায় সকলে 

সমবেত হন। এই সমাজ বাটিকা এ-বি রেলের দক্ষিণভাগ ্টেসন 

হইতে অতি নিকটে । এই বাটিক ও ভাহার চতুশার্থবর্তী স্থানটাই 

নক্ষিণভাগ গ্রামে পরিণত হইছে । পরে সাহদের প্রধান ব্যক্তিগণ এ 

গ্রামে বসবাস করেন এবং ইহার নামানুসারে দক্ষিণভাগ পর গণ্ার স্থাষ্ট হয়। 
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পূরবোক্ত উজান সমাজের উৎপত্তিকালে উক্ত দক্ষিপভাগ সমাজ হইভে 
একটা বংশ পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল। এ বংশটা আজ পর্যন্ত ( অর্থাৎ__ 

১৩৩৬ বঙ্গাব ) পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে। এ বংশ শ্রীহট সমাজ, উজান সমাজ 

অথবা! দক্ষিণভাগ সমাজভূক্ত হয় নাই। এর বংশের লোকের দত্ত উপাধি * 
বিশিষ্ট এ দেশীয় সন্রান্ত কায়স্থ। দক্ষিণভাগ নামক স্থানে যখন সামাজিক 

বিধি-বিধান স্থির কর! হয়, তখন দক্ষিণভাগ সম্প্রদায়ে একজন কৃস্তকার 
জাতীয় লোককে গ্রহণ কর! হইয়াছিল । এই কুস্তকার-সংশ্রব জনিত দেষের 

জন্যই এঁ দত্ত বংশ স্ব্ণায় উক্ত দক্ষিণভাগ সমাজ সহ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া 
পৃথক্ থাকেন। সেই বংশ আজ পর্যন্ত কোন সমাজের অস্তনিবিষ্ট না হইলেও 
দক্ষিণভাগ সমাজের লোকেরা তাহাদের বংশের কন্যাকে সাদরে বিবাহ 

করিয়া! থাকেন। যাহা হউক, এ কৃস্তকার জাতীয় লোকটাকে দক্ষিণভাগ 

সমাজতৃক্ত কর! কালে করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মর্ধ্যাতকান্দি নিবাসী এ 
দত্তবংশের পূর্বপুরুষ সুদামরাম দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাহার বংশে 

বর্তমানে শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ দত্ত (মুন্সেফীর উকিল) জীবিত আছেন । এই 

ঘটনা! হইতে জানিতে পার! যায় যে, শ্রীহট্রের কায়স্থ-বৈদ্যমূল সাহু জাতির 
ব্যক্তিগণ আপনাদের সম্প্রদায়কে শুদ্ধ রাখার পক্ষে তীস্ক দৃষ্টি রাখিতেন। 

নিম্নে চতুর্দশ দফায় আর একটা বিষয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

॥ ১৪ ] 
শ্রীহস্ট্রের অন্তর্গত জলডুব নামক স্থানে “রাঢ়' জাতি বলিয়া এক 

সম্প্রদায়ের লোক আছে। পূর্বে ইহার! “কুশিয়ারী' বলিয়া পরিচিত 
“কুশিযারী' নামাস্তর হইত। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্ের [২600০ 017 017৩ 

রা জাতি (061)585 01 45580 (০৮, 1, ৮, 196) এ 

লিখিত আছে :--11)৫ [0819,013 ৪.:6 2, 0880৩ 10015600905 69 

37106 * * *, [01510 0010101625100 19 £60625119 0878 8170 

(0৫7 ৪1৩ ৪010100866০ 19 069৫811060. 11010 ৪0 1711) 
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010.৮ প্রায় ৫* বৎসর পূর্ব এই জাতি কায়স্থ-বৈস্যমূল সাহু সমাজে 

মিলিত হইতে চাহিয়াছিল-_কিস্ত পারে নাই। 'রাঢ়'র৷ অকুতকার্ধ। 

হইয়া! পরে পঞ্চমথণ্ডের কোন কোন ব্রাহ্ষণকে আনিকা! মন্ত্রাদি গ্রহণ ও 

মূল কায়স্থ সমাজের অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করায় এখন কিয়ৎপরি- 
মাণে 'চল' হইতেছে, অর্থাৎ-কোন কোন কায়স্থ বাসাদিতে এ জাতির 
চাকরের হাতে জল খাইতে আপত্তি করেন না। শ্ররীহট্টের মুল কায়স্থ্ 
সমাজ ইহাদ্দিগকে যে কিছু অধিকার দিয়াছেন, কায়স্থ-বৈদ্য-মূল নাহুরা 
তাহা দেন নাই । | 

[ ১৫ ] 
শ্রীহট্রের স্থান বিশেষে ও সম্মানিত ঘরের সাহু জাতীয় বিধবার প্রায়ই 

মৎস্যাহার করেন না। তীহারা পু'ইশাক ও অধিকাংশ স্থলে মস্থুর ডাইল 

সাহুজাতীয়! বিধবাদের থান না। তীহাদের মধ্যে মাস-কলাইয়ের 

খাদ্য জবা ডাইলের বেশ প্রচলন আছে। এ অঞ্চলের 
কোন বিধবার চিচিউ! ও ছত্রক ( বেডের ছাতা ) খাওয়া তো! দূরের কথা, 

কোন পুরুষ বা! সধবা কদাচ এ ছুইটী খান না। শ্রহট, মৈমনসিংহ ও 

ত্রিপুরা অঞ্চলের কোন কোন স্থানে 'সহজ ভজন ধশ্ম' প্রচলিত আছে। 

যে সকল স্থানে উহা! গৃহাত, তথায় বিধবাদের মৎ্দ্য ভোজন ও একাদশ! 

পালন সম্বন্ধে তত বীধাবাধি নাই। তত্রত্য নিরক্ষরদিগের মধ্যেই 
“কিশোরী-ভজন' প্রায়শঃ প্রচলিত । শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সহজ ভজন ধর্ম 

অনুমোদন করেন নাই | তীহার বাল্যবন্ধু__[পারে সদা অনুসঙ্গী পারদ (?) 
ভক্ত]--জগদানন্দ পণ্ডিত-কৃত ““প্রেমবিবর্ত গ্রন্থ”এ বিষয় লিখিত আছে। 

সহজ ভাবের হেয়তা কেবল প্রেম বিবর্তে নহে, বহু বৈষ্ণবীয় প্রসিদ্ধ প্রামাণ্য 

গ্রন্থেও বণিত আছে । যাহা হউক, শ্রাীহট্রের বহুস্থানে সহজ ভজন ধণ্ম 

প্রচলিত আছে। যে সকল স্থানে ইহা প্রচলিত, তত্রত্য সাহু জাতীয় 

বিধবার! আসাম অঞ্চলের কায়স্থ 'ও নিষ্ঠাবান কলিতা জাতীয় ব্যক্তিদিগের 
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বাটীর বিধবাদের ন্যায় মৎস্য ভক্ষণ ও কোন কোন উপবাস পালন সম্বন্ধে 
কোন বাধাবাধি নিয়মের ধার ধারেন না । যাহ। হউক, সাহু জাতীয় 

'বিধবাদের খাদ্য সম্বন্ধে আমাদের* বক্তব্য--“যস্মিন দেশে য আচার”-- 
যে দেশে যেমন প্রথ। চলিতেছে, তাহাই ভাল। 

| ৯৬ ] 

ব্রেপুর নৃপতি ডুঙ্কুর ফা (হরিরায়) কর্তৃক ৬৪২ খ্রীঃ অন্দে মিথিল। 

হইতে শ্রীহট্রে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়নের সংবাদ পাওয়া 
সাছদের ত্রাহ্মণরা যায়। তাহার পর খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে 

পাশ্চাত্য বৈদিক রাজা ধর্মধর যখন কিলারগড় রাজধানীতে 

অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আরও কতকগুলি পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাক্ষণ আগমন 

ঘটে। পরবস্তীকালে শ্রহট্ে বঙ্দেশাগত অনেক রাট়ীয় এবং বারেক 

্রা্ষণ আগমন করেন, কিন্ত শ্রীহট্ের বিস্তৃত বৈদিক সমাজে প্রবিষ্ট হইয়৷ 

তাহাদের অনেকেই পার্থক্য হারাইয়াছেন। এখন তত্রত্য ব্রাহ্মণ মাত্রেই 

পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচয় দেন। এই অঞ্চলে কৃচিৎ দাক্ষিণাত্য 
বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন। সাহুদের ব্রাঙ্মণরাও পাশ্চাত্য বৈদিক। পূর্বে 

ঠহাদের মধ্যে এমন দেশপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, 

গৌরবে ধাহাদের তুল্য লোক সমগ্র জেলার মধ্যে পাওয়া কঠিন ছিল। 
উদাহরণ স্বরূপ শ্রীহট্ট সহর বাসী স্বগীয় হরিশস্কর বিদ্যালঙ্কারের নাম 
উল্লেখযোগ্য । ইহার গুণমুদ্ধ স্বাধীন জযন্তীয়াপতি রাম সিং ( দ্বিতীয়) 
তদীয় রাজ্যের লাহারচক গ্রাম হইতে ৩২৫ বিঘ! ক্রন্মোতর জমি দান 

করিয়াছিলেন। এতত্বতীত শ্রহটর কফৌজদার নবাব মহম্মদ আলি 

খান প্রদত্ত (১৭৫৮ খ্রীঃ অন্দে) সনন্দ মূলে শ্রীহট্ের প্রতি মহাল হইতে 
তিনি দেবসেবার জন্য দৈনিক ₹১২॥* কৌড়ি গাইতেন। শ্রীহ্ জেলায় 

' এইরূপ সনদ্দ গ্রাপক আর কেহ দৃষ্ট হন ন!। 
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[ ১৭ ] 
সাছদের ব্রাহ্মণ, মূল কায়স্তথের ব্রাহ্মণ হইতে পৃথক্ হওয়াতে ই'হাদের 

আর বিশেষত্ব নাই। ইহাদের পূর্বপুরুষ পাশ্চাত্য বৈদিক ছিলেন। 
বতুূর্বেদ পদ্ধতিতে সাহুর ব্রাক্মণদিগের বিবাহ হয়। শ্রীহট্রে কায়স্থ। বৈদ্য, 

ও সাহু জাতির ব্রাহ্ধণগণের মধ্যে কন্তাভাবে বিবাহের আদান-প্রদান, 

হইয়া থাকে। তবে এরূপ বিবাহের মাত্রা ক্রমশঃ কমিতেছে। 

[ ১৮] 
বঙ্গের বাহিরে বৈদ্য জাতি কখনও ছিল বা! আছে-_একথা বৈদ্যরা 

যেমন স্বীকার করেন না, কোন ইতিহাস বাঁ অপর কোন জাতি তাহা বলেন 

আনন্দনারায়ণের জাতিতব; না। এরপস্থলে পূর্বোক্ত দেওয়ান আনন্দ 

বৈদাগণ, কাযস্থ মূল  নারায়ণকে গ্রীহট্রের ইতিবৃত্তে একেবারে হঠাৎ 

গিনি সাহা বৈষ্য বলিয়। পরিচয় দেওয়ায় আমর গ্রস্থকারের. 
সহিত একমত হইতে পারিলাম না । বরং ধাহার! কায়স্থ 'ও বৈদ্যের কুল- 
কারিকা পর্যালোচনা করিয়া! থাকেন, আমর! তাহাদের এ বিষয়ের সমা- 

লোচন। দেখিয়া এবং কুলগ্রস্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, স্থপ্রাচীন 
কাল হইতে কায়স্থ ও বৈদ্য পরস্পর মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান করিয়া- 

ছেন এবং করিয়া আসিতেছেন । বঙ্গের বাহিরে অন্যত্র যখন বৈদ্য বলিয়। 

স্বতন্ত্র জাতি নাই এবং কারস্থ্বের মধ্যে সমধিকভাবে বৈদ্যক শান্ধের প্রণয়ন 

গ্রচার দেখিতে পাইতেছি, তখন বঙ্গের বৈদ্যদিগকেও কায়স্থমূলজ একতম 

সম্প্রদায় বলিতে পারি | 

[ ১৯ এ 
সাহুদিগের বিষয়ে যে উপাখ্যান উপস্থিত করা হইলঃ তাহ। আমাদের 

জন্গসন্ধান মূলক । তীহার! আর্ধয কি অনার্য, কাযস্থ কি কায়স্থেতর জাতি 

সা জাতিরঃ তাহার প্রমাণ করিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে 

তথ্যানুসন্ধান ইইবে--তাহাদের যাজক ত্রাক্ষণরা প্রোত্রীর, 
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ব্রাহ্মণ কিনা? অর্থাৎ--বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ জাতির 
বাজকত৷ ধাহারা করেন, তাহাদের সহিত সাহুদ্দিগের ব্রাহ্মষণেরা এক 

পাংক্কেয় অথব৷ অপাংক্তেয়। যদ্দি অপাংক্কেয় হন, তাহ! হইলে সাহুদিগের 
উচ্চ-জাতিত্বের দাবী এই স্থানে শেষ হইয়া যায়। আরও দেখিতে হইবে-_- 

তাহাদের আর্য, গোক্স, প্রবর কিরূপ ? সেগুলি ব্রাঙ্মণ, কায়স্থের তুল্য কি 
নাঃ শ্রীহট্টের সাহদিগের পুরুষাহুক্রমে যদি আর্য, গোত্র এবং প্রবর 

থাকে এবং শ্রোস্রীয় ব্রাক্মণের। তাহাদিগের যাজকত! করিয়৷ থাকেন, তাহা 

হইলে তাহাদিগকে আর্য জাতির একতম শাখা বলিয়! নিঃসন্দেহে স্বীকার 
কর! যায়। “কায়স্থ সমাজ” পত্রিকার সম্পাদক শ্রাছ্ধেয় শ্রীযুত উপেন্দরচন্র 

শাস্ত্রী মহাশয় বলেন--““সাহুলিয়ার* সাহুলি(১)দিগের সহিত যদি তাহাদের 
সমান গোত্র, গ্রবর হয়, তাহা! হইলে তাহাদিগকে শ্রীবাস্তব্য কায়স্থের বংশধর 

বলিয়। স্বীকার কর। অসঙ্গত হয় ন।।” 

[ ২* ] 
পূর্ববঙ্গের পাবনা। ঢাকা, মৈমনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চল ব্যতীত শ্রীহই 

জনপদেও ছুই শ্রেণীর সাহা! আছেঃ যথা £-_বারেন্দ্র সাহা। ও মঘিয়! সাহা । 

বরেন্্র সাহা ও মহিয়! সাহা! ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহের আদান- 

শ্ীহটের সাহা জাতি প্রদান নাই। মধিয়া সাহা অপেক্ষা বারেক 
ও তাহাদের সমাজ সাহাদের সামাজিক স্থান উচ্চ । মঘিয়া সাহারা 

অর্থবলে বারেন্দ্র সাহার গৃহের কন্যা গ্রহণ করিলে কন্যার পিত৷ সমাজে 

গতিত হইয়। থাকেন । মধিয়। সাহারা কাহারও নিকট আপনার্দিগকে 

মঘিয় সাহা বলিয়। পরিচয় দেন না। বারেন্দ্র সাহাদের এরূপ আত্মগোপন 

নাই। রাজসাহীর দুবলহাটার রাজার! (১) মঘিয়৷ সাহ!। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 

বটিহ -বৈদ্যসূল সাহু ব্যতীত মৌলিক সাহা সম্প্রদায় রহিয়াছে । হবিগঞ্জ, 
০ ০০্পাটপীিসস্পিস্প্াপপপপসশী পিস ৯ ত৩ শপ শি পপ পসপসসসপ জর 

+ সাহুলিযা -. এই পরগণাটী দ্বারবেম্বরের জমীদারীর মধ্যে । 

(১) শাহুজি.ইছারা ঞ্বাত্তব্য কার়স্থ ও বিহার দেশের গ্রেঠ কারস্থ। 
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স্থনামগঞ্জ ও মৌলবীবাজার মহকুমার পশ্চিমাংশে প্রধানতঃ সাহাদের 

বাসস্থান। ইহাদের মধ্যে বাণিয়াচুঙ্গ সমাজ, দিনারপুর সমাজ এবং তরফ 
সমাজ প্রধান। এছ্যতীত কুবাজপুর ও পুটীজুরি নামে দুইটা সমাজও 
সাহাদের মধ্যে আছে। দিনারপুর ও কুবাজপুর সমাজ, বাণিয়াচুঙ্গ সমাজ 

হইতে উৎপন্ন । পুটাজুরী সমাজ, তরফের খারিজ ; অর্থাৎ এই সমাজটা 

তরফ সমাজ হইতে গঠিত। দক্ষিণভাগ সমাজ হইতে উৎপন্ন ইটা এবং 

ভাঙ্গগাছ নামে ছুইটী শাখা সমাজও আছে । শ্রীহট্র জেলায় সাহা্দের মধ্যে 

এই কয়টা সমাজ আছে। কায়স্থ-বৈদ্যমূল পূর্বোক্ত শ্রীহট সমাজ, দক্ষিণ- 

ভাগ সমাজ ও উজান সমাজের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই; 
পুরোহিতও পৃথক । ইটা ও ভাঙ্কগাছ সমাজ, দক্ষিণভাগ সমাজের 

আশ্রিত। কেননা-দক্ষিণভাগ সমাজের সহিত কেবল এইমাত্র সম্বন্ধ 

আছে যে, ইট! বা ভান্গগাছ সমাজের কেহ ষদি এ সমাজের কোন ব্যক্তির 

কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে কন্যার পিতা নিজ পুরোহিতের দ্বারা 

মন্ত্রপাঠপূর্রবক কন্যাদান করিতে পারেন। কিন্তু দক্ষিণভাগ সমাজের 
কেহ ইটা বা ভাম্ুগাছ সমাজের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারেন না। ইট 

ও ভাঙ্গগাছ সমাজ সম্ভবতঃ (?) সাহা ও কয়েকজন সাহুর সম্মিলন দ্বার! 
গঠিত হইয়াছিল 

[ ২১ ] 
বিগত ১৯২০ সালে শ্রীহট্রের সাহ। বণিকগণ সেন্সাস স্থপারিণ্টেণ্ডেপ্টের 

নিকট সর্বপ্রথম আবেদন-পত্রদ্বার! প্রার্থনা জানান যে, ১৯২১ সালের 
সাহা! বশিক ও সেন্সাসে তীহাদিগকে বৈশ্য জাতি বলিয়৷ উল্লেখ 
শুড়ী প্রসঙ্গ করা হউক। শুনা যায়--তাহাদের।দেখাদেখি 

সাহুদের মধ্যে কেহ কেহ আপনাদ্দিগকে 'বৈশ্ট' বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী 

হইয়াছেন। শ্রীহট্র “সাহা! বণিক সম্প্রদায়” ও “সাহা সম্প্রদায়” পৃথক্ 
নহে। এই দুইটী শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত। উভয়ই একই জাতি। 
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'কেননা-সাহা! বণিক ও সাহা মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান আছে। 

বাহার! “খন্দ বণিক' বলিয়! দাবী করেন তীহারাও সাহা, সাউ, সাজী ও সৌ৷ 

বলিয়া থাকেন। অন্তদিকে আগুড়ি ও ঝাড়খন্দ নামক স্থানের কেবর্তরা 

যখন ধনশালী হয়, তখন এরূপ শবের প্রয়োগ করে। আমর! ইছাও 

'দেখিয়াছি--দিনাজপুর সহরের উপরে রামনগর বলিয়া যে পল্লী আছে, 

তন্মধ্যে প্রবাহিত কাঞ্চন নদের পশ্চিম পাড়ে যে সকল মুসলমান আছে 

তাহাদের মধ্যে প্রধান কারবারী ও ধনশালী মথুর সাহা, সাহরুদ্দিন সাহা 
প্রভৃতি বর্তমান রহিয়াছে । এরূপ স্থলে সাহা শবের পূর্বরূপ “সাব” 

(বণিক্) ছিল বলিয়া বোধ হয়। রায় সাহেব শ্রীযুত নগেন্নাথ বন্ধ 

মহাশয় তাহার “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস” এ--[ বৈশ্কাণ্ডে ]--যে সাহা 

বণিকর্দিগের কথা লিখিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি বৈশ্য বলিয়াছেন-- 

স্ত'ড়ী বলেন নাই। শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ ঘোষ ও ক্রহ্মানন্দ ভারতীও নিজ 
নিজ পুস্তকে যে সাহা বণিকদ্দিগের কথা৷ বলিয়াছেন, তাহারাও বৈশ্ত-_ 
শুড়ানহেন। গ্রীহট্রে সাহা বণিকরা 'বৈশ্' বলিয়। দাবী করেন-শুড়ী 

বলিয়। স্বাকার করেন না। ইহারা নামের শেষে অধিকাংশ স্থলে রায়, 

পোদ্দার, বিশ্বাস, কোথাও বা সাহা এবং কোথাও দাস উপাধি ধারণ 

করেন। নবম অধ্যায়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় যে সাহা বণিকদিগের উল্লেখ 

কর! হইয়াছে, তাহার! শু'ড়ী ছিলেন কিনা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। 

কারণ__ইটার রাজা স্থবিদনারায়ণের সময়ে ছিজ ত্রদ্ধানন্দ ধাহাদিগকে 

তর্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়াছিলেন, তাহারা যে শুড়ী জাতীয় ছিলেন, 
এপ স্পষ্ট কথা কোথায়ও পাওয়া! যায় না। কুলাঞ্জলীতে 'সাহা” লিখিত 

আছে। ১৯০৩ গ্রঃ অন্দে বৈদ্য-সস্তান শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস গধ 
শ্রহট্রের ইতিহাস নামে যে পুস্তক লেখেন, তাহাতেও “সাহা' লিখা 
আছে। আমর! অনুসন্ধানান্তে জানিয়াছি যে, সাগর দীঘীর এ স্থানের 

সন্নিকটেও শু'ড়ী জাতি ছিল না৷ বর্তমানেও নাই। ইটার সেই স্থানবাসী-_ 
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[&ঁ সাহাদের পরে আগত]- _সাহারাও শুড়ী” নহেন, ইহাও দেখ। যায় । 

বর্তমানেও সেই স্থানে শু'ড়ী জাতির বাস নাই। এস্থানবাসী . সাহারা 
দাস ও হালদার উপাধি ধারণ করেন । যদি কেহ বলেন,--সাগরদীঘীর 
এঁ সাহার! "শু'ড়ী” হইতে পারে; ততৃত্তরে লেখকের অভিমত হইতেছে-- 

হইলেও হইতে পারে, তথাপি সংশয়স্থলে নিশ্চিতরূপে বল! সঙ্গত নহে। 
হবিগঞ্জের চিরাকান্দি প্রভৃতি স্থানে এখনও শু'ড়ী জাতি আছেন। তাহার! 

নামের শেষে সাহা পদবী লেখেন__কিন্তু বৈশ্যত্বের দাবী করেন না। 

স্থুশ।-৮৫ যঈহারা শুড়ী বলিয়! পরিচিত, তাহাদের অবস্থা খুব উন্নত। 
মালদহের শু'ড়ী !জাতির লোকেরা মৎস ধরিয়া বিক্রয় করে। তাহারা 

পশ্চিম দেশীয় । এই জেলায় মহানন্দা নদীর ছুই পার্থখে মালদহ থানার 

এলাকা মধ্যে “বৈশ্ঠ দাহা” জাতি আছেন । বর্তমানে তাহারা সেখানকার 

কায়স্থ ও রাজবংশিদিগের ন্যায় উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। মালদহ 

অঞ্চলের যুগীদিগেরও পৈতা আছে । 

মৌলবীবাজার মহকুমাবাসী কোন কোন শৌত্তিক (শু ড়ী) জাতীয় 
ব্যক্তি ব্যবসায় ত্যাগ করত পরিচয় গোপন করিয়াছেন। এই অঞ্চলে 

শুড়ীকান্দি বলিয়া! একটি স্থান আছে। ইহার দ্বারা বুঝ! যায়--এক সময় 

এখানে শুড়ী জাতির বাসছিল। যে সকল সাহা বণিক, বৈশ্য বলিয়া 

দীবী করেন, তাহারা এ শু ড়ীদ্দিগের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখেন না 

এমন কি, তাহাদের স্পর্শ কর! কোন খাদ্যদ্রব্য ভোজন করে না। উভয়ের 

পুরোহিতও ভিন্ন। 
২৪ পরগণ। জেলার নবাবগঞ্জ নিবাসী হাইকোর্টের উকিল ৬নারায়ণচন্ত্র 

সাহ। শুড়ী জাতীয় ছিলেন। তিনি “বৈশ্যখন্দ বণিক ও শৌগ্ডিক', নামক 

সোম হুরার সংশ্রব হেতু. পুস্তকে শুড়ীদিগকে খন্দ বণিক বলিয়াছেন 
শুড়ী নানের উৎপত্তি. এবং ১১৬ পৃষ্ঠায় তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন 

করিতে চেষ্ট। করিয়াছেন । ১৮২৮ শকাব্ধে প্রকাশিত তীহার এই 
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পুস্তকখানি ৩২৮ পৃষ্ঠায় পূর্ণ এবং বছ তথা সমন্থিত। সাহা হাশর 

১১৬ পৃষ্ঠায় “শম্পপণি শগ্ডিবণিক্ খন্দ সাহার বিবরণ” শীর্ষক প্রবন্ধে 
লিখিয়াছেন-_“ইহারা (শু'ড়ীরা) বৈদিককালে সোম স্তর! বিক্রয় করিত, 
এই সোম সংশ্রব ব্যতিরেকে ইহাদের অপর কোন মদ্য সংশ্রব ছিল ন|। 
বোধ হয়, এই সোম সংশ্রব স্মরণ ও লক্ষ্য করিয়াই লোকে ইহাদ্দিগকে. 

গুড়ী বলে।” কিন্তু এই কথাটী আমর! মানিয়৷ লইতে পারিলাম না । 

কেননা--পণ্ডিতগণ বলেন, পাণিনি ব্যাকরণে আছে £-_-*শুত্তিকাদ্দিভ্যোই 

৭.1% ৪1৩৭৬ অর্থাং--যাহার! মদ্যপানের গৃহে থাকে [মদ্য সরবরাহ 
করে], তাহারা শৌগ্িক। সুতরাং সোম রসের সহিত স্বুরার বা শুড়ীর 
কোন 'সন্বন্ধ নাই। এই শৌগ্ডিক জাতি অতি প্রাচীন জাতি। ইহাদের, 
খ্বতাব সম্বন্ধে খগবেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ভ্রিশৎ স্ক্তের অষ্টম মন্ত্রে আছেঃস্" 

সরম্থতি তমম্ম অবি্ড্ টি 
মরুত্বতী দ্বষতী জেষি শক্রন্। 

ত্যং চিচ্ছধন্তং তবিষীয়মাণমিন্্রো 

হস্তি বুষভং শগ্তিকানাং ॥ 

অর্থাৎ_-হে সরম্বতি! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। মরুদ্গণের 
সহিত একত্রিত হইয়া দৃট়তা সহকারে শক্রদিগকে জয় কর। (যেরূপ) 

ইন্দ্র স্পদ্ধাৰান্ দুষ্ট স্বতাব শৌগ্িকদিগের প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন । 
উক্ত অষ্টম মন্ত্রে শৌপ্ডিকের! যে অনার্য ছিল, তাহা তাহাদের স্বভাবে 

প্রকাশিত হইতেছে । তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩ স্ক্ের ১৪ মন্ত্রে আছে £-- 

কিং তে কন্বস্তি কিকটেষু গাবো 

নাশিরং দুহে ন তপস্তি ঘর্মং। 

আ৷ নে৷ ভর প্রমগন্স্য বেদে। 

এ ৬৯ শা ও চট - সক, সপ ০০০০০ সত 

৯ শুতিকারাঃ মেদযপান গৃহাৎ) আগতং শৌত্িকঃ | 



১৬৪ শ্রীহট্টের সানু সম্প্রদায় 

অথাৎ--“কীকট (মগধ) দেশের গ।ভীসকল তোমায় কি করিবে ? 
উছারা যজ্ঞের জন্য দুগ্ধ দান করে না। দুগ্ধ খদান দ্বার! পাত্রকেও দীপ্ত 

করে না। হে ম্ঘবন্ (ইন্দ্র)! এ সকল নীচবংশজাত গ্রমগন্দের ধন 
আমাদিগকে প্রদান কর।” পণ্ডিতগণ প্রমগন্দদিগকে ধনশালী শৌগ্িক 

বলিয়৷ নির্দেশ করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এই গ্রমগন্দ- 

দিগের যে নীচশাখা বিশেষণটা রহিয়াছে, তাহার দ্বারাই উহাদিগের 

ক্ষত্রিয় জাতিত্বের গৌরব, তথা! সোমরসের উৎপার্দন কারিত্বের গৌরব 

বিদুরীত হইয়া যাইতেছে । আমাদের মনে হয়-_ভারতের উত্তর সীমাস্তে 
বুটাশ সিংহের নিয়ত শক্রতাকারী মমন্দ জাতি খগবেদে বণিত মগধের 

প্রমগন্দদিগের গোত্র পুরুষ মগন্দরাই। মহর্ষি যাস্ক বলেন-_মগন্দঃ 

কুসীদী মাঙ্ গদোমামাগমিষ্যতীতি চ দদাতি। তদপত্যং প্রমগন্ধোহত্য- 
স্তকুশীদকুলীনঃ ৷ প্রমদকো! বা! যোহয়মেবাস্তি লোকো৷ ন পর ইতি প্রেপ্ :। 

শগডকো বা পণ্ডকঃ পগ্ুগঃ প্রার্দকো বা প্রার্দয়ত্যান্তৌ। আগ্াবাণী ইব 
ত্রীড়য়তি তন্তম্মে। ঠপচাশাখং নীচাশাখো নীচৈঃ শাখঃ1”-7 নিরুত্তি 

১৩২1৪ ] যাঙ্ারা নীচ এবং কর্মপণ্ডকারী তাহারাই শগুক-_-মগন্দ নামে 

অভিহিত। উক্ত কীকট সম্বন্ধে খকৃবেদের ইংরাজী অন্থবাদক 11901 

বলেন-_-“105055 75 0502119 19611079660 10) 5000) 36102 

মহাত্। ৬6061 বলেন--2 006 7311591010109, %10915 06 

চ100905--006 6170156100 102105 01 0১০ 0600915 ০ 1155901)2.৮ 

* যাহাহউক, কায়স্থ-সমাজ' মাসিক পন্রিকার সম্পাদক পঞ্ডিত শ্রীযুত! 
উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় বলেন-_“ইভারা দ্বিতীয় মণ্ডলে তথাকথিত 

“শগ্ডিক' এবং বর্তমান বাঙ্গালার 'শোগ্িক” বা "শ্রড়ি' জাতি |” 
পপি শা » শা ০ সি ৭ ৯ ও ৯ পনি 

ক ৬1৫61701217 15806186016, 7956 70, 



১৮৭২ খ্রষ্টাব্দের ৩ আঁইন 

দশম অধ্যায় 

১৮৭২ খৃষ্টানদের ৩ আইন কিরূপে “ব্রাহ্ম বিবাহ” আখ্য। পাইল 
১৫৩ পৃষ্ঠায় আমর! তাহা বলিয়াছি। আমাদের দেশে রাজ৷ 

রামমোহন রায় কর্তৃক এব্রান্মধর্্ম” প্রবর্তিত হইলেও তাহার সময়ে 

এবং তাহার পরবর্তী আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়েও ক্রাহ্ষ- 
সমাজের নরনারী হিন্দুধশ্মান্থমোদিত বর্ণ এবং জাতির ভেদ এবং প্রাচীন 

বিবাহ-ব্যবস্থা মানিয়! চলিতেন। কলিকাতাস্থিত “আদি ব্রাঙ্ষমাজে” 
এখনও আমাদের পুরাতন বিবাহ-পদ্ধতিই চলিতেছে ; কেবল বৈদিক 

স্কৃত ভাষার মন্ত্রগুলির বাঙ্গালা অনুবাদ পড়া হয়, এই মাত্র গ্রভেদ 

আছে। ব্রাক্ষানন্দ ৬কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রভাবে ত্রাহ্মসমাজে বর্ণভেদ 
এবং জাতিভেদের বন্ধন ও সঙ্গে সঙ্গে পৈতার ব্যবহার তুলিয়া দেওয়া 
হয় এবং অনেক নরনারী হিন্দুবিবাহের ব্যবস্থা উল্লংঘন করিয়া ভিন্ন 

ভিন্ন বর্ণ এবং জাতির সহিত বিবাহসন্বন্ধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হন, এবং 

কতকগুলি নরনারী এরূপ ধরণের বিবাহ--[যেমন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে 
বিবাহ]-__-করিয়া বসেন। অন্ততঃ সহশ্াধিক বৎসর হইতে বিভিন্ন বর্ণ 
এবং জাতির মধ্যে মিশ্র বিবাহ-গ্রথা--"অনুলোম এবং প্রতিলোম উভয় 

প্রকারই *]--অবৈধ বলিয়৷ সমাজে এবং আইন আদালতে গৃহীত হইতে 

* প্রাচীন ভারতে অনুলোম (90০5০570172) বিবাহ: প্রচলিত এবং প্রতিলোষ (৬3- 

৫67411%) বিবাহ নিধিদ্ক ছিল। সপ্প্রতি কয়েক বৎসর হইল স্যার হরিসিংহ গৌড় 

(বিখ্যাত ব্যবহারজীব) মহাশয়ের প্রবর্তিত আইনে হিন্ুদিগের ভিতর এই অনুলোষ 
প্রতিলোম উতর প্রকার মিশ্র বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়! গৈণা হইয়াছে । 

শি : 



১৬৬ অপসমীয়৷ হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 

ছিল। এই কারণে, কোনও অনুকূল রাজবিধান ব৷ আইনের আশ্রয় ভিন্ন 
ত্রাঙ্মণ-শৃত্রাদির পরস্পর এরূপ বিবাহ সমাজে এবং রাঞ্জঘারে অবৈধ এবং 
এরূপ বিবাহজাত সন্তানের! জারজ হৃতরাং পিতৃমাত সম্পত্তির অনধিকারী 
'বলিয়া গণ্য হইবার আশঙ্ঘা দূরীকরণার্থ গত ১৮৭১ গ্রীষ্টাব্বে একেশবচন্ত্র 

সেন মহাশয় সবিশেষ চেষ্টিত হন। ইহার ফলে ১৮৭২ থীষ্টাব্ধের ২২শে মার্চ 

তারিখে এই আইন (4১০৫ []] ০£ 7872) মহামান্য গভর্ণর জেনারেল 
'ৰাহাছুরের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া সমগ্র ইংরেজশাসিত ভারতের একতম 

রাজব্যবস্থা বা আইন স্বরূপে গৃহীত এবং তদবধি প্রচলিত রহিয়াছে। 
উহার ভূমিকা বা চ£5280016 টী এই__ | 

€07/1)571585 1 15 95010601617 60 [010৮109 2 10110) ০01 

20977019885 00: 061501)5 1১0 00 001 0:01855 01১৫ (01315021)) 

05৬1519) [7010005 01590010520) 58155894015, 9100 ০0: 

19172. 16112101) 2100 00 19591129. ০67917)107977715565 0196 

81101 01 9/1)101) 15 00000601, 1615 1)57597 6778050 ৪3 

85 10110%/9 2 ৃ 

অর্থাৎ__“যেহেতু, যে সকল নরনারী খৃষ্টান, ইহুদী, হিন্দু মুসলমান 
'পারসিক, বৌদ্ধ, শিখ অথব! জৈন ধশ্ম স্বীকার করেন না, তীহাদের জন্য 

এক রকম বিবাহ-বিধান প্রণয়ন করার এবং কতকগুলি এরূপ বিবাহকে 

শ্শ্যাহাদের বৈধতার সম্বঙ্গে সংশয় রহিয়াছে]--বৈধ বলিয়া অচুমোদিত 

করিয়া লইবার আবশ্যক হইয়াছে । তজ্জন্য আইন করা যাইতেছে, যে--” 
উল্লিখিত ভূমিকা ব৷ মুখবন্ধ হইতে দেখ। যাইতেছে যেঃ 'এই বিবাহকে 

'গ্ব্রাঙ্ম বিবাহ” অথবা এই আইনকে 'ত্রাঙ্গবিবাহ আইন”ও বলা হয় নাই। 

যেহেতু, সাধারণ!£এবং নববিধান সমাজের ক্রাঙ্ধ নরনারীর! উল্লিখিত 

ধর্মগুলির একটীকেও স্বীকার করেন না এবং তাহারা পৃথিবীর যে কোনও 

“দেশের যে কোনও সমাজের---[এ ধর্মসম্প্রদায়গুলির বহির্ভ,ত]--নরনারীর 



১৮৭২ খুষ্টান্বের ৩ আইন ১৬৭ 

সহিত বিবাহশ্বন্ধনে বন্ধ হইতে পারেন, তাহার জন্তই আমাদের দেশের 
লোকেরা এই আইনের দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং রেজেষ্টারী-কৃত বিবাহকে 
'ত্রাহ্ম-বিবাহ” এবং আইনটাঁকে “ব্রাহ্ম বিবাহ আইন”--এই ছোট এবং 

সরল নাম দিয়াছে । প্রাচীন আর্ধ্য ধর্মশান্ত্রের অনুমোদিত আট রকম 

বিবাহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ *ত্রীঙ্গ” বিবাহের সহিত এই তিন আইনের 

বিবাহের কোনও নন্বন্ধ নাই। বরংচ এই বিবাহকে প্ুধিনীল্প 

প্রতিনক্ধ শ্রন্মসম্ভহে অন্বিশ্বাসীদিগেন্স ভ্রিাহ বলা 
যাইতে পারে। এই বিবাহজাত সন্তান-সন্ততি সম্পূর্ণ বৈধ বলিয়া গণ্য 
হইয়া থাকেন এবং তাহারা তাহাদের মাতাপিতা জন্মগত ষে দায়ভাগ 
আইনের অধীন, সেই দারবিধির--[হিন্ধুঃ মুদলমান, শ্রীষ্টান্ 01511 19৬ 

এর]-_ব্যবস্থান্সারে পিতৃ"্মাতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া থাকেন। 

৬কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের চেষ্টায় বিধিবদ্ধ' আইনের অনেক গুণ 
আছে যেমন, (১) বরের আঠারে! এবং কন্ঠার চৌদ্ধবৎসর বয়সের কম 

বিবাহ হইবার উপায় নাই, (২) পত্বীর জীবদ্দশায় স্বামী পুনরায় বিবাহ 

করিতে পারেন না, (৩) বিধবা নারীর বিবাহ হইতে পারে, (8) এই 
বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা অত্যন্ত কঠিন এবং (6)ম্বামী বা স্ত্রী পরে যদি 
এমন কোন ধর গ্রহণ করেন, যে ধর্মে পুরুষের বহ্ুবিবাহ-_[যেমন হিন্দু ও 

মুসলমান ধর্ে]---অথব৷ স্ত্রীর যুগপৎ বহুপুরুষ সংসর্গ অবৈধ বা অসামাজিক 
বলিয়। নিন্দিত হয় না-্[ষেমন তিব্বত এবং নেপালের কোনও কোনও 

জাতি ধর্মের অনুমোদিত আছে]--ভাহা হইলেও তিনি নুতন কোন স্ত্রী 

অথব! পুরুষকে বিবাহ করিতে পারেন না। তথাপি-্একমাত্র মহাদ্দোষের 

কারণে উহার যাবতীয় গুণ,-[এক কলস ছুগ্ধে]এক বিন্দু গোমৃত্র মিশ্রণের 

মত]--একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। যেহেতু এই আইন অন্কুসারে 
যিনিই বিবাহ করিতে চাহিবেন, তাহাকেই--[বর-কন্যা উভয়কেই]-_ 

অন্ততঃ তিনঞ্জন সাক্ষীর সম্মুখেস্্ৃবরকন্যার (বিধবার পক্ষে নহে) বয্সস 



১৬৮ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 

একুশ বংসরের কম হইলে পিত৷ বা অভিভাবকেরও সম্মখে এবং সম্মতি 
অঙ্গুসারে]-_গ্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয় দিয়! স্বীকার করিতে হইবে-_তাক্সি 

গুষ্টীন্্, ইন্ছদী, সুত্লন্মান, পাজ্নিক লৌজ্, স্শিখ 
অবথন্। €জেন্ন শ্র্ স্্রীক্ণন্ল কল্লি লা! 

প্রসিদ্ধ বিদুষী ব্রাঙ্মণ-কন্তা পণ্ডিতা এরমাবা্ঈ সরস্বতী যখন ৬বিপিন, 

চন্দ্র দাস এম-এ কে বিবাহ করিয়াছিলেন, দেশবন্ধু ৬চিত্তরঞ্জন দাস যখন 

ব্রাহ্মণ-কন্য শ্রীমতী বাসন্তী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন--[উভয় ক্ষেত্রেই 

গ্রতিলোম সম্বন্ধ ঘটিয়৷ ছিল]-_ অথবা! আমাদের হিম্ুসমাজের শিরোমণি 

সদৃশ স্থুসভ্য এবং সুশিক্ষিত যে শত শত নরনারী স্বকীয় মনোবৃত্তির দ্বার 

পরিচালিত হইয়া নিজেদের বর্ণ, জাতি এবং সমাজের সন্কীর্ণ সীমার বাহিরে 

হইতে স্বামী বাস্ত্রী সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাদের সকলকেই বাধ্য হইয়া 

আহি হিস্কুর্ধন্্র স্ব্ীক্ষান্ল ক্ুত্রি না! এই প্রতিজ্ঞা গ্রকাশ 
করিতে হইয়াছে । আমর! জানি--এরূপ বিবাহার্থীর মধ্যে অনেক সঙ্জন 

ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে বেদাদি সচ্ছান্ত্রাহমোদিত ধার্মিক এবং সত্যবাদী 

হিন্দু জানিয়1ঃএবং বিশ্বাস করিয়াও এই উদ্ভট আইনের খাতিরে যানি 

হিল্পু নহি এই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ডাক্তার স্যার শ্রীযৃত হরিসিংহ গৌড় মহাশয় তাহার আইনের দ্বারা 

হিন্দুসমাজে অসবর্ণ বিবাহ পুনঃ প্রচলিত করাইয়া. এরূপ বিবাহার্থী নরনারীর 

যে মহছুপকার করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

যুরোপীয় সভ্যতা এবং শিক্ষালাভের প্রভাবে যে সকল নগ্রনারী স্ব স্ব 
বর্ণ, জাতি এবং কুলের আচার-ব্যবহারের এবং তদনুযায়ী মধ্যাদার প্রতি 

বাঁতশ্রদ্ধ হইয়াছেন এবং তদুপরি নিজ নিজ পূর্বপুরুষের আশ্রয়ন্বরূপ ধর্মে 

বিশ্বাস হারাইয়াছেন, এইরূপ নরনারীর--[তাহারা নিজ নিজ আদর্শানুরূপ 

কোন সগুণ বা নিগু'ণ ঈশ্বর বা ক্রক্ষবস্তর অন্তিত্বে বিশ্বাসী হউন বা না 

হউন]--জন্যই তিন আইনের “সিভিল-বিবাহ'-ব্যবস্থার প্রয়োজন অন্থতৃত 



১৮৭২ থৃষ্টব্বের ৩ আইন ৯ম 

হইয়াছিল। ্রীযুত হরিসিংহ গৌড় মহাশয়ের আইনের আশ্রক্সে শুধু 
হিন্ুজাতির অসবর্ণ বিবাহের বাধা উঠিয়া গিয়াছে ;--উহার সাহায্যে ব্রাহ্মণ” 
বর,ুশূত্রকন্যাকে কিংব৷ শূদ্রবর, ব্রাঙ্মণ-কন)াকে হিন্দুশাস্ত্রাছমোদিত বিবাহ, 

ব্যবস্থাঙ্গসারে-_মৌলিক সংস্কৃত ভাষার-_[ অথবা অন্ুবাদ্রিত অন্য যে কোন, 
তাষায়]-_মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুষ্ঠানিক--[যেমন অতিথি সৎকারের পাস্), 

অর্থ-মধুপর্কাদি প্রদান, সম্প্রদান, কুশগ্ডিকা হোম, লাজহোম, পাণিগ্রহণ)? 

মিত্রাভিষেক, অশ্মারোহণ, ফবদর্শন এবং চতুর্থাকম্ম পথ্যস্ত)--বিবাহ করিতো, 

পারেন। শ্রম দয়ানন্দ শ্বামিমহারাজের প্রবর্তিত “আধ্্যসমাজে'', 

এইব্ূপ অপবর্ণ বিবাহ অনেক দিন হইতে চলিতেছে । আধ্য-সমাজীদিগের 

মধ্যে অনেকেই জন্মগত বর্ণব্যবস্থ। মানেন না,-গুণ এবং কন্মানথুসারে 
বর্ণ-ব্/বস্থা মানেন; তাহাদের সেই আদর্শমতে নির্ধারিত বর্ণের মধ্যে 

অনুলোমক্রমেই অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে । ডাক্তার গৌড়ের আইনের : 
দ্বারা “আধ্যসমাজীদিগের' এরূপ বিবাহ পাকাপাকি (আইনের দ্বারা 
স্থসিদ্ধ) হইয়। গেল। এপিয়া, আফ্রিকা, যুরোপ এবং আমেরিকার-- ' 

অথাৎ পৃথিবীর যে কোন দেশের এবং জাতির অথবা যেকোন ধর্ম 

সম্প্রদায়ের নরনারী যদি তাহাদের জন্মগত ধন্মকে পরিত্যাগ করিয়৷ “আর্য 

সমাজের” অথবা নুতন “হিন্দুনভার” অন্মো দিত শুদ্ধিসংস্কারে সংস্কৃত হইয়। 

“আধ্যধর্ম” ঝ৷ হিন্দুধশ্ম গ্রহণ করেন এবং তাহারা যে 'জাতিতে' প্রবেশ 

করিতে চাহেন, মে “জাতি'র বা সমাজের পঞ্চারত অথব মাতব্বর 

সামাজিকেরা তাহাকে নিজেদের জাতিতে এবং সমাজে “তুলিয়া লন» 

তবেই এরূপ কোন ( এনিয়াটীকৎ আফি.কান, যুরোপীয়ান বা মার্কিন ) 
নরনানীকে এদেশের কোন হিন্দু নরনারী ডাক্তার গৌড়ের আইনের: 
সাহায্যে বিবাহ করিতে পারেন। আমাদের দেশের রাজা। মহারাজা এবং ' 
বড় বড় জমীদারেরা আমর্ণনি, . ইহুদী, ফুরোপীয়ান অথব৷ মার্কিন কোনও 

বিবি ব! 'মেমকে বিবাহ, রুরিতে কামনা করিলে "'আধ্যসমাজী বিবাহ. 
১২ 



১৭৪ অসমীক্সা হিন্দুদিগের বিবাহ পদ্ধতি 

পদ্ধতি” এবং গৌড় সাহেবের আইন তীহাদ্দের সেই কামনা পরিপূরণ 
| করিতে পারে। শুদ্ধি সংস্কারে সংস্কৃত” এবং হিন্দুধর্মের কোন নিদিষ্ট 
একটা বর্ণ, জাতি এবং সমাজে “স্থগৃহীত” হইতে না পারিলে অথবা হইতে 
স্বীকার না করিলে, জদ্দপ স্বদেশী বা ভিন্নদেশীয় এবং ভিন্ন ধন্ম সম্প্রদায়ের 
নরনারীর সহিত আমার্দের হিন্দুধ্শ এবং সমাজভূক্ত কোনও নরনারীর 
বিবাহ একমাত্র উক্ত তিন আইনের দ্বারাই হইতে পারে,-হিন্দুধর্ের 

নরনারী ভিন্ন গ্রীষ্টানাদি ভিন্ন ধশ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মিশ্র-বিবাহ গৌড় 
সাহেবের আইনের সাহায্যে সিদ্ধ হইতে পারে না। 

জাতীয় এবং কৌলীন্য মরধ্যাদার মায়! ধাহার! সম্পূর্ণভাবে কাটাইয়াছেন, 
তাহারাই শুধু তিন আইনের সাহায্যে বিবাহিত হইতে পারেন, স্কৃতরাং 
তাহাদের জাতিপাতের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। ৬বিগ্যাসাগরের 
প্রবর্তিত “বিধব! বিবাহ আইন” এবং ডাক্তার গৌড়ের প্রবর্তিত «হিন্দ 
অসবর্ণ বিবাহ আইন”-_এই দুইটি আইন অনুসারে নিস্পন্ধ বিবাহে হিচ্দু 
শাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা ষোল আনা চলিতে পারে এবং বহুস্থলেই চলিতেছে। 

তথাপি, উক্তরূপ বিবাহে বিবাহিত দম্পতী এবং তাহাদের আত্মীয় 

স্বজনেরা অর্থ সামর্থ্যে এবং পদমর্ধ্যাদায় খুব উচ্চ না হইলে, নিজ নিজ 

সমাজের মধ্্যাদ। পূর্ণভাবে পান না। আইনের বলে কেহ জাতি, সমাজ 
অথবা কৌলীন্যের সম্মান পাইতে পারেন না,-_-সেগুলির কর্ত ধর্তা এক- 

মাত্র স্বজাতি এবং ম্বসমাজের সামাজিকেরাই হইতে পারেন। অন্তান্ত 

রাজকুলের কথ! দূরে থাকুক, ভারতের ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের মধ্যে অকলঙ্ছ 
ও সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়! স্বীকৃত মেবারের মহারাণার বংশও বিধবা! বিবাহ- 

প্রন্থত (মহাবীর হম্ীর-পুত্র ) কায়স্থসিংহের দ্বারাই রক্ষিত হইয়াছে। 
সেদিনও মাকিন দেশের খৃষ্টান মাতাপিতার এক কুমারী কন্তা (8155 

15207 111117--সুতন নাম শর্মিঠ। দেবী) এক প্রসিদ্ধ ক্ষাতিয়- 

কুলোস্তব ইন্দোরের এক নৃপতির সহিত সামান্িক মর্যাদার সঙ্গে 



১৮৭২ খুষ্টাব্বের ৩ অইন ১৭১. 

সঙ্গে হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি অঙ্সারে বিবাহিতা রাজ্জীর গিংহাসন লাভ 
'করিয়াছেন। তিন আইন অন্নারে বিবাহিত দম্পতি এবং তাহাদের 

সন্তান সন্ততিরা পৃথিবী যে কোন সভ্য এবং ভন সমাজে নিজ 
নিজ অর্থ সামর্থ্য এবং গদমধ্যাদার অনুরূপ সম্গান প্রাপ্ত হন, কেহই 
তাহাদিগকে (এ আইনের ব্যবস্থানুমারে বিবাহিত হইবার জন্) 
কোনও প্রকারে হীন মনে করেন না, কর! উচিতও নহে। খ্রীষ্টান্ 
অথবা মুসলমান ধর্ম শাস্্ান্থমোদিত পাদরী ব। মৌলভীর সাহায্যে বিবাহিত 
মেই দেই ধর্মে আস্থাবান্ দম্পতীর অপেক্ষা তিন আইনের সাহায্যে 
বিবাছিত দম্পতীর সম্মান কোনও অংশে হীন নহে এবং সেরূপ মনে 
করার কোনও কারণ নাই। এদেশের শাস্ত্রীয় “ত্রাঙ্ম বিবাহের” লক্ষণ 
শ্রশ্রীমচমথারাজ তাহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৭শ শ্লোকে 

বলিয়াছেন। অন্ান্ত গৃহস্ত্রকার এবং স্থতি সংহিতার খধিরাও এ সমন্ধে 

'মনু মহারাজের সহিত একমত। সেই শ্লোকটা এই £_ 

“আচ্ছাদ্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে ন্বয়ম, 

আহুয় দানং কন্যায়। ব্রন্ষোধর্মঃ প্রকীপ্তিতঃ। ২৭ 

প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত প্রোফেণার জি বৃহ্লার ইংরাজী ভাষায় 
উক্ত শ্লোকের এই অন্থবাদ করিয়াছেন,_-]179 21৮ ০1 ৪ ৫৪ 

81905781052 09011106155 (10 ০9907 29770610005 ) 210 

15010011102 (1061 05 0:559110 01 09%/615 ) 6০ ৪ [090 

1571860 11) 0১6 ৬6৪ 2170 01 £০০৭এ ০02000 11১02 

(0১6 5076) 131055616 0051555 15081150075 73191)128, 11655 

10/6,11)6 ০01001067)096015 টব 1578179 800 8821)9581)2002 

8509 এঅর্চয়িত্বা) ৪07 17020811065 (015 0109627০077 তা) 

406 100055৭0015) অর্ধ )। 



১৪২. অসমীয়া! হিন্দুদিগের বিবাহ প্রন্ধতি 

সোজানুজি বাঙ্গালা অনুবাদ--“বিদ্যাবান্ এবং সচ্চরিত্র বরকে” 

সসম্মানে আবাহন করিয়া [বর এবং কনা উভয়কেই] বস্ত্র এবং অলঙ্কারা- 

দির দ্বার সংকারপূর্ববক কন্যাদান করাকে পক্রাঙ্ষবিবাহ” বলে। 

[মস্তব্য--পূর্ব্বে যাবতীয় বিদ্যাই ( বেদ, বেদাঙ্গ, বেদাস্ত এবং উপবেদ) 
“বেদ” নামে বিখ্যাত ছিল ; এই বিবাহে কন্যাদাতারই আগ্রহ/--কন্যা 
গ্রহীতার নহে ] 

১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে কোন পুরুষের--[তিনি যে ধর্েরই 

হউন ]--বিবাহিতা স্ত্রী বাচিয়! থাকিতে বিবাহ হইতে পারে ন1। ০০০00 
(2) ০০020101015 ১--(7). 61006770810 00850 20 00০ 01)5 01 

17121771959 10755 2. 110502170 0: ৬116 11511)9, 5০০. 209 অনুসারে, 

270 501)5015এর লিখিত বর এবং কন্তার 109০1877010? বা অঙ্গীকার 

পঞ্জে লিখিতে হইবে--].১ 4১. 035 0)67505 601912 ৪5 10110৬9-- 

(1) ] 217) ৪ 005 [0:556170 0006 ঘ117)2016 বর্তমান সময়ে আমি 

অবিবাহিত অর্থাৎ ] আমার স্ত্রী জীবিত নাই। কন্যার অঙ্গীকার 

পত্রও এরূপ, অর্থাৎ আমার স্বামী জীবিত নাই। কোনও ব্যক্তি তাহার, 
স্ত্রীর জীবিতকালে স্ত্রীর কথা লুকাইয়া রাখিয়া এ তিন আইন অনুসারে 
বিবাহ করিলে সে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইনের (7.০.0১) ৪৯৪ ধার! 

অশ্গসারে দণ্ডিত হইবে এবং দ্বিতীয় বিবাহ নাকচ (৬০19) হইয়। যাইবে ।' 

অবশ এই আইনের ( এবং গৌর সাহেবের আইনেরও ) অন্গমত বিরাহের' 
ফলে উৎপন্ন সন্তানদের দ্বায়াধিকার (58006551017) লইয়া নানারূপ 
গোলযোগ হইতে পারে ; কিন্তু কল্পনা (50০08186101) দ্বারা কত কি. 

রকম গোলযোগ হইতে. পারে, তাহা৷ ভাবিয়া! তসম্দ্ধে বাদান্বাদ কর! 
এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহিভূ্তি। 



প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 
একাদশ অধ্যায় ্ 

্রাচীনকাবে ভারতবর্ষের সীম! পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের 

উপকূল হইতে পশ্চিম দিকে ভূমধ্য সমুদ্রের পূর্ব উপকূল পর্যাস্ত 
ভারতবর্ষের. বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে টরাস্.হইতে আর 

শ্াচীন সীমা. করিয়া-_[ এসিয়ামাইনর দেশের উপর দিয়া 

এবং তাহার পরে]--আর্মেনিয়া, মিডিয়া (মন্্র), পারস্য, আফগানিস্থান। 

বাল্খ (বাহনীক) এবং তিব্বত দেশের উপর দিয়া পূর্বদিকে চীন দেশের 

দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পূর্বব বা প্রশান্ত সাগর পর্যস্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ পর্ব্বতমালার 
নাম ছিল “হিমালয় বর্ষপর্বত” | বায়ু [৩য় অধ্যায়া, বিষু [২য় অংশ ১ম.ও 
২য় অধ্যায়], এবং মৎস্য প্রভৃতি মহাপুরাণের মতানুবর্তী হুইয়। মহাকবি 
কালিদান তাহার কুমার সম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গের প্রথম স্লোকে 

হিমালয়ের বর্ণনায় প্রথমে বলিয়াছেন £--. 

আছেন উত্তর দিকে দেব আত্মময় 

অচল কুলের রাজা নাম হিমালয় ; 

পূর্ব ও পশ্চিম এই ছুই পারাবার 
মগ্ন করি' রাখিয়াছে ছুই প্রান্ত তার ; 

শৈলেন্দ্রের স্থবিশাল শরীর আয়ত 

রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড মত। | 

_শ্রীযূত অখিল্লচন্দ্র ভারতী ভূষণের অনুবাদ 

গ্রীক, টিবি ট্রাবো, আরিয়ান, এরাটোস্থেনিদ এবং ফরাসী 

স্রতিহাদিক এম, চাল'দ রোলিন প্রমুখ প্ডিতেরাও এই একর ক কথা 

'বলিয়াছেন। 



১৭৪ প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজির প্রসঙ্গ 

প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণ অঙ্ন্সারে কেকয় ও তৎসম্িহিত মন্ত্র দেশ” 
(০1) 21589) বর্তমান পারস্য দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্যপ 
কামবপী ও বাঙ্গালী সমশ্রেণী হুদের (0859991) 568) উপকূল হইতে আরম্ত 

মধ্যে স্ব স্থাপন নিন্দার. করিয়া আম্মানিয়া দেশের সন্নিহিত স্থানে 

বিষয় নহে অবস্থিত ছিল। যাহার! ক্যানিংহাম সাহেবের' 
পদদাচছবর্তী হইয়া পূর্ববপাঞ্ধীবে কেকয় এবং মন্ত্র রাজ্যের অবস্থান নির্দেশ 
করেন, তাহারা রামায়ণ মহাভারতাদদির মত অবগত ন1 হইয়া! এরূপ 
বলিয়া থাকেন। দশরথ কেকয় রাজকন্তা! কৈকেয়ীকে, পাতুরাজা মদ্্ররাজ- 
কন্তা মাত্রীকে, শ্রীরুষ্ণ মদ্রদেশের এক রাজকন্যাকে, বন্থুদেব আফগান 
রাজ্যের উত্তরাংশে অবস্থিত ব্যাক্ট্রীয়ার (আধুনিক বল্খ দেশের) পৌরব' 
বংশীয়! রাজকন্যা রোহিণীকে, ধূতরাষ্ট্র গান্ধার রাজকন্! গান্ধারীকে বিবাহ. 

করিয়াছিলেন এবং এরূপ শত শত বিবাহের দৃষ্টান্ত আছে। কাজেই, 
কামরূপের ত্রাঙ্গণ এবং ব্রা্ষণেতর জাতির লোকের যদি বাঙ্গালার 

সমশ্রেণীর লোকের সহিত সামাজিক পান ভোজনের এবং বৈবাহিক সম্বন্ধের 

প্রথা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে নিন্দার বিষয় কিছুই শাই। 

পৌরাণিককালে অর্থাং রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদির সময়ে 

ভারতখণ্ডের প্রাচ্য ভূভাগে মিথিল! এবং কৌশিকী-কচ্ছের পূর্বদিকে পুণ, 

প্রাচীন কামবপ নামক জনপদ এবং তাহারও পূর্বে প্রাগ 

রাজ্যের বিস্তৃতি জ্যোতিষ রাজ্যের অবস্থিতি ছিল, জানিতে 

পারা যায়। উত্তরকালে পুণ, দেশের 'দক্ষিণাংশ বরেন্দ্র এবং প্রাগজ্যোতিষ 

“কামরূপ' নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। উত্তরে নেপালের কাঞ্চনা্রি 

( কাঞ্চন জজ্ঘ! ), পূর্বের দিক্করবাসিনী ( দিক্ষু) নদী, পশ্চিমে করতোয়া এবং 
দক্ষিণে ব্রদ্গপুত্র নদের সহিত লাক্ষা বা! শীতলাক্ষা নদীর সঙ্গম স্থান--এই 

চতুঃসীমাস্তবতী ভূভাগ মধ্যযুগে “কামরূপ মণ্ডল" নামে বিখ্যাত ছিল। 

গত অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পাদে ব্রদ্মপুত্রের গতিপথ পরিবপ্তিত হইয়াছে 



অসমীয়া হিন্ছুদিগের বিবাহ পদ্ধতি -. | ১৭৪ 

এবং উহার প্রায় সমগ্র জলই নুতন খাতে-- যমুনা! নদীর খাতে ]-- 
প্রবাহিত হইতেছে। এই যমুনা বা দুতন ব্রহ্মপুত্রের হ্ষ্টি হওয়ার ফলে ও 
পুগড দেশের স্থুবিখ্যাত এবং বিশালকায়া৷ করতোয়৷ নদী লুপ্তগ্রায় হয়! 
যাওয়ায় দেশের ভৌগোলিক আকার অনেকাংশে পরিবন্তিত করিয়াছে । 

ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ ধিন্ বখতিয়ার খালজীর -- সাধারণতঃ শিশুপাঠ্য 
বার্জালার ইতিহাসে ধিনি পিতৃনাম “বখতিয়ার খিলিজি" নামে পরিচিত ] 
--ব্ঙ্গ বিজয়ের কালে করতোয়! নদীর বিস্তার, গঞ্গ! নদীর বিস্তারের তিন 

€&৭ অধিক ছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং এখনও (অর্থাং-১৩৩৬ বঙ্গাব্ধ 

জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলার স্থানে স্থানে এঁ 

করতোনার শু খাতের বিস্তৃতি দেখিয়৷ উহার পূব অবস্থার বিষ অনুমান 
করা যাইতে পারে । বর্তমান দিনাজপুর জেলার পূর্বাংশ, রংপুর জেলার, 
সম্পূর্ণ, বগুড়া জেলার পূর্ববদিকের কতক অংশ ও ময়মনসিংহ এবং ঢাক! 
জিলারও কিক্দংশ প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। 

কামরূপ রাজ্যের এবং গৌড় রাজ্যের সীম! চিরকাল একরূপ থাকিত না 
[ থাকার সম্ভাবনাও নাই-_- ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানির আমল হইতে এ 

কামৰপ ও প্যন্ত বাঙ্গাল। প্রেসিডেন্সির আমুতন এবং 

গৌঁ$ রাজ্য সীমা কতবার পরিবপ্তিত হইয়াছে তাহা 
সকলেই জানেন ] | গৌড়ের পাল বংশীয় ধর্থপাল এবং সেন বংশীয় 

বল্লাল সেন এবং পূর্ববঙ্গের বন্ম বংশীয় ব্জবর্মা। প্রমুখ বাঙ্গালী রাজার! 
মধ্যে মধ্যে কামৰপের অংশ বিশেষ জয় করিয়া লইতেন, আবার 

কামরূপের ভাস্বর বন্দ এবং হর্ষ বা! হরিষ প্রমুখ রাজার! গৌড়বঙ্গের কোন 
কোন অংশ জয় করিতেন। উভয় রাজ্য মধ্যে গমনাগমমের প্রাকৃতিক 

প্রতিবন্ধ কোনও না থাকায় পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের এবং কামরূপেয় 
জনসাধারণের ব্যবসায় বাণিজ্য এবং অন্ান্ত বিষয় কন্মোপলক্ষে পরস্পর 

যাতায়াত এবং মিলন মিশ্রণ খুব স্বাভাবিক ছিল। 



$6 প্রাচী কারণের ববি সামানিক রদ 
-” ইতিপূর্বে কামরূপ রাজ্যের যে সীমা প্রদত্ত হইয়াছে, 'উদসুদারে 

টার জেলার যে অংশ করতোয়! নদীর পূর্ধ্ব তীরে '[ সামান্য অংশই 7 
্ রা রর পড়িয়াছে, উহ্বাকেই কেবল প্রাচীন কামরূপের 

| অন্তর্গত বলা ধাইতে পারে । 'করতোয়াঁ এবং 

কৌশকী বা কুশী নদীর অন্তর্গত ভূভাগ মধ্যযুগে পণ, দেশের অন্তর্গত ছিল। 
প্রাচীন কালে পুণ্ডের রাজধানী ছিল পৌগু বর্ধন। মহামহোঁপাধ্যায় ডাক্তার 

শ্রীধৃত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় কে, সি, আই লেখককে বলিয়াছেন__ 

«এককালে বর্তমান রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও দিনাজপুর অঞ্চল পৌগ্ু, দেশের 

অন্তর্গত ছিল।” পরবর্তীকালে পু দেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ বর্তমান 

দিনাজপুর জেলার দক্ষিণে কতকাংশ বরেন্দ্র বিভাগের অন্তভূ্ত হইয়াছিল। 
গুপ্ত সাত্রাজ্যকালে দিনাজপুর পৌগু,বর্ধন “ভূক্তি'র (01৮151010) এবং 

কোটীবর্ষ “বিষয়ের' (পরগণার ) অস্তঃপাত্তী ছিল। হেমচন্দ্রের অভিধান 

চিন্তামণিতে (খ্রীঃ ১৩শ শতাববী ) “দেবীকোট, উমাবন, কোটীবর্ষ, 

বাণপুর এবং শোণিতপুর”__এই পাঁচটা নাম সমপর্ধযায় ভুক্ত বলিয়া 
পাওয়া যায়। বর্তমান দিনাজপুর অঞ্চল এক সময়ে এ পাঁচটা নামেই 
খ্যাত হইয়াছিল। এখনও এই দ্গিলার ভিতরে বিশাল বাণগড় বা 

ঘাণপুরের ভগ্রাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে । এখানে “কান্বোজান্ব়জ গৌড়পন্তির”। 

নির্মিত শিব মন্দিরের ভগ্নীবশেষ আবিষ্কৃত হটয়াছে এবং উহারই একটা 

স্তভে “কাম্বোজান্ব়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদে! নিরমায়ি 

কুঞ্তরঘট1 বর্ষেণ ভূভূষণঃ” ইত্যাদি সমস্ত গ্লৌোকটা খোর্দিত আছে। উহা 
তথা হইতে আনীত হুইয়! দিনাজপুরের মহারাজ বাহাছুরের উদ্যানে স্থাপিত 
হইয়াছে । এই কান্বোজবংশীয় নৃপতির নাম পাওয়া যায় নাই। উক্ত 
শিবমন্দির প্রস্ততির কাল ৮৮৮ শক ( ৯৬৬ খ্রীঃ অব) বলিয়। ৬রাজা 

'্লাজেন্্লাল মিত্র মহাশয় অনুমান করিয়াছেন । “কামরূপ' নামক জিলাটী 

বর্তমানে প্রাচীন কামরূপ দেশের নাম রক্ষা করিতেছে । 
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-: ফ্লালিকা পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়-_বরাঁহরপধারী বিষুর' ওরস 
এবং ধরিত্রী দেবীর গর্ভে উৎপ্ন সীতাদেবীর সহোদর নরক, ভগবানের প্রসাদে 

কামকপ আদিতে কিরাত দেশ কিরাতরাজ ঘটককে পরাজয় করিয়া! পরাগ জ্যো- 

ও তথার হিজাতির বাদ তিষ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেম এবং বিদেহরাজ 
'জনক এই নরকের পালক পিতা ছিলেন। নরক, কিরাত জাতির লোক- 

'দিগকে প্রাগ জ্যোতিষ রাজ্য হইতে অপসারিত এবং ব্রাঙ্ষণীদি দ্বিজাতিকে 
তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। কিরাতের! দেখিতে স্বরণস্তভের সদৃশ, হাষ্টপৃষ্ট 
এবং উন্নতদেহ অথচ পীতবর্ণ-_[9110%/ ০01008199 11016011211 ], 

স্বেচ্ছাকৃত মুণ্ডিত মন্তক, মদ্যমাংসভোজী এবং জ্ঞানহীন ছিল। নরক 

ভগবানের আদেশানুসারে কিরাতদিগকে দরিক্করবাপিনী নদীর পূর্ববদিকস্থ 
ভূভাগে তাড়াইয়। দিয়াছিলেন, কিন্তু যাহারা তাহার বস্তা শ্বীকার 
করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি কামরূপ রাজ্যে স্থান দিয়াছিলেন। 

নরক বহু বদর রাজত্ব করার পর শ্রীকুষ্ণের হস্তে পরাগতি প্রাপ্ত হন। 

নরকের পুত্র ভগদত পূর্বসমূক্রের. উপকূলবাসী চীন এবং কিরাত জাতির 
রাজ! ছিলেন বলিয়। মহাভারতে বণিত আছে। নরক কর্তৃক কামরূপ 

ব1 প্রাগজ্যোতিষ রাজ্য অধিকৃত হওয়ার পর কিরাতের৷ দিক্করবামিনীর 

পূর্ববতট হইতে পূর্বব সধূদ্রের (প্রশান্ত মহাসাগরের ?) উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত 

দেশে বাস করিতেছিল। বায়ু (8৫ অধ্যায়), মংন্য (১১৪ অধ্যায়) 

এবং বিষণ (২য় অংশ, তৃতীয় অধ্যায়) প্রভৃতি প্রাচীন মহাপুরাণে 
লিখিত আছে ষে, প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব প্রান্তে কিরাত জাতির 
নিবাস ভূমি ছিল। ব্রহ্ষাণ্ড পুরাণের ৪৯ অধ্যায়ে আছে-_“পূর্ব্বে কিরাতা- 

হাস্যান্তে পশ্চিমে যবন!| স্থৃতীঃ1” অন্যান্ত মহাপুরাণে ঠিক একই কথ 

বআছে। এই 'যবনাঃ” অর্থাৎ যবন দেশকে সংস্কৃত ভাষায় যোনি, গ্রীক ভাষায় 

10715, প্রাকতে যোন এবং প্রাটীন পাগিকে 515 বলে। এই দেশ 

(10017) ভূমধ্য সাগরের পূর্বব-উপকুলে অবস্থিত ছিল। যাহা হউক, 



১৭৮ প্রাচীন কামরূপের বিবিধ সামাজিক প্রসঙ্গ 

মহাভারতের কৌরব পাঁগুব যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই যে কামরূপ মগ্ডলে ব্রাঙ্মণার্দি 
দ্বি্রাতির বাস এবং বৈদিক সভ্যতা! ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

মহাভারতের মহাযুদ্ধের সময়েরও পূর্বব হইতে মিথিলা, পণ্ড, এবং 

বঙ্গ রাজ্যের সহিত কামরূপেও যে আর্য বর্ণাশ্রমধর্্ম এবং তাচ্ছগত সন্ধা" 

কামবপ মণ্ডলে পামাজিক চারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সমগ্র পৌরাণিক 

বিবিধ পরিবর্তন এবং তান্ত্রিক সাহিত্য তথ্িষয়ে সাক্ষ্য প্রদান 

সম্বদ্ধে মন্তবা করিতেছে । শ্রোীত এবং স্মার্ত সদাচারের' 

লঙ্গে সঙ্গে অবৈদিক বা লৌকায়তিক বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের ধর্মমত 

এবং আচার ব্যবহারও ভারতখণ্ডের এই উত্তর-পূর্ব প্রান্তে হুপ্রতিষ্টিত 
হইয়াছিল। খুষ্টীয় সপ্তম শতাবে মহারাজ চক্রবর্তী হর্যবর্ধনের সথা৷ ভগদত্ঁ 
₹শীয় ক্ষত্রিয় রাজ। কুমার(১) ভাস্কর বর্শদেব কামরূপ রাজত্ব করিতে 

ছিলেন। হ্্ষবর্দন কমৌজের সিংহাসনে আরোহণ করিবার অনতিকাল পরেই 

তাহার জোষ্ঠভ্রাতা রাজ্যবদ্ধনের নিহস্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে আক্রমণ 

করেন। শশাঙ্ক অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন এবং তিনি রাজ্যের 

ূর্বপ্রান্তস্থ কামরূপ রাজ্য মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিতেন এবং তজ্জন্য কাম- 

রূপের রাজা কুমার ভাস্কর বশ্মার সহিত তাহার সন্তাব ছিল না। হর্যবর্ধন 

ই৮ অবগত ছিলেন এবং তিনি গৌড়পতিকে পরাস্ত করিবার জন্য ভাস্বর 
বন্দার সহিত মিত্রতা এবং সন্ধি বন্ধন করিয়াছিলেন। হর্য পশ্চিম দিক্ 

হইতে এবং ভাস্বর পূর্ব দিক্ হইতে যুগপৎ ছুই পরাক্রান্ত রাজা ছুই দিক্ 
হইতে শশাহ্বকে আক্রমণ করায় তিনি পরাস্ত হইয়া দক্ষিণে উড়িষ্যা এবং 

কোন্গদ মগ্ডলে [গঞ্জাম জেলায় ] অপহ্যত হইয়া তথায় রাজ্য করিতে 

থাকেন। শশাঙ্কের' রাজধানী “কর্ণনথবর্ণপুর [রাঢ় দেশের মুশির্ধাবাদ 

( ১) কুমার. এটা কামবপরাজের নাম,__রাজার পুত্র 'কুমার" নহে । বাগভট ইহাকে 

“রাজকুমার” বলিয়াছেন। 
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জেলায় বলিয় অনেকে মনে করেন] কামরপরাজ অধিকার করিয়া 

তথা হইতে বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব এবং কামরূপের পশ্চিম সীমান্তের অনেক 
ভূমি বাঙ্গালার কতিপয় ব্রাঙ্ষণ এবং কায়স্থকে দান করায় ইহা অন্ুমিত 

হয় যে, সেকালের গৌড়রাজ্যের অধিকাংশই হর্ষবর্ধমের সহযোগিতায় 
তাস্বর বর্মার হস্তগত হুইয়াছিল। এই তাশ্রশাসনথানি পাঠ করিলে বুঝিতে 
পারা যায় যে, অনেক বাঙ্গালী ব্রাঙ্ষণ এবং কায়স্থকে নিজের পক্ষে 
আনিবার উদ্দেস্ট্েই কামরূপরাজ রাজ্যের সীমান্তে ভূমিদান করিয়াছিলেন । 
কুমার ভাস্কর বশ্মদেব যে শত ম্মার্ত সদাচারের অনুগত ছিলেন, তাহ হর্য- 

বর্ধনের প্রিয় সখ! এবং সভাসদ মহাকবি বাণতট্র ত্বকীয় “হর্যচরিত' নামক 

কাব্যোতিহাসে এবং প্রসিদ্ধ চৈনীক বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউএন সাস্থ নিজের ভ্রমণ 

বৃত্তাস্তে স্ম্পষ্টভাবে লিখিয়া গিয়াছেন। কামরূপ রাজের ব্রাঙ্মণভর্তি' 

দেখিয়াই চৈনীক ভিক্ষু তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভূল করিয়াছেন। ভগদত্ত 
বংশীয় নৃপতিগণের অনেকগুলি ত্াম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে । সেই সকল: 

গুলিই তাহাদের বর্ণাশ্রম ধর্খের এবং ব্রা্মণবর্ণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি এবং 
প্রীতির পরিচয় প্রদান করিতেছে । হিউএন সাস্থের ভ্রমণ বৃত্তান্তে বঙ্গদেশে' 

যেরূপ বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাবের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে? 
কামরূপের সেরূপ পরিচয্॥ নাই পরস্ত তিনি তথায় বহু দেবমন্দিরের উল্লেখ 

করিয়াছেন। 

হর্যবর্ধনের আধ্যাবর্তবচাপী সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাওয়ার পর. 

গৌড়বঙ্গে যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী অরাজকত। ঘটিয়াছিল, কামব্ধপে সেরূপ 

পালরাজগণের .. হয় নাই। তথায় ভাস্কর বণ্দার বংশধরেরা 
হিন্দুধর্শে-শ্্ধ। স্থশাসনের সহিত আধ্য সদাচার সযত্বে রক্ষা 

করিতেছিলেন। পরে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দের শেষার্দে অথবা অস্তিম 
পাদে গৌড়ীয় প্রজাসমৃহ মাতসান্যায় (অরাজকতা) দেশ হইতে দুরীরূত 
করিয়া দয়িত বিষ্ণুর পৌত্র এবং বণকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল দেবকে 
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নুপতি নির্বাচন করত পাল সাত্রাজ্য-লম্্মীর সিংহাসনকে স্থপ্রতিিত 

করিয়াছিলেন। : গোপালের পুত্র মহারাজ ধর্দশপাল পপূর্ববে কামরূপ 
হইতে পশ্চিমে কাম্বোঙজ দেশ (কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমাংশ ) পর্য্যস্ত 

সমগ্র আধ্যাবর্ত জয় করিয়া পাল সাআজোর অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের বংশধরগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাবের প্রথম পাদ পর্যন্ত কাম- 

রূপের উপর গ্রভূত্ব বা প্রভাব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পাল 
রাজগণ ধর্মে মহাযান মতের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভূক্ত হইলেও বেদ এবং 
ব্রাঞ্মথণের উপর অচলা ভক্তি রাখিতেন এবং তাহার! এবং তাহাদের 

মহিষীরা নারায়ণ এবং মহাদেব প্রভৃতি হিন্দুগণের উপাস্য দেবদেবীর 
'মন্দিরাদি নির্মাণ, ব্রাঙ্গণদ্দিগকে বাদভূমি প্রদান, ্রধ্যগ্রহণাদিতে কাম্য 

গঙ্গাস্ান এবং ব্রাহ্মণের মুখে লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত-পাঠ ও শ্রবণ 
এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বেদজ্ঞ ব্রাঙ্ষণকে প্রচুর দক্ষিণার সহিত 

' ভূমিদান করিতেন। পাল সআড়গণের মন্ত্রিংংশ নিষ্ঠাবান্ বৈদিক।চারী 
ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাহাদের বংশের উজ্জল রত্বু গুরব ঝিশ্র (মহারাজ 

নারায়ণ পাল দেবের মন্ত্রী) দিনাজপুর জেলার অন্তঃপাতী “বাদাল' নামক 

গ্রামের নিকট যে বিষুণমন্থির নিন্মাণ করিয়া ছিলেন [নবম শতাবির 

'শ্যোর্ধ]), তাহার পাষাণ নির্মিত গন্ডন্তম্তটী আজিও ( অর্থাৎ ১৩৩৭ 

বঙ্গাব্ ) দণ্ডায়মান আছে। এন্তন্তের উপর উক্ত ব্রাহ্মণ মন্ত্রিংশের ছয় 

পুরুষের নাম এবং কীর্তির বিষয়ে খোদ্দিত লিপি তাহাদের বৈদিক 

কশ্বানুষ্ঠানের এবং তীহাদ্দের আশ্রয়দাত। পালরাজবংশের বৈদিক ধর্মের 

উপর শ্রদ্ধা-ভক্তির প্রকুষ্ট গ্রমাণ দিতেছে [গৌড় লেখমালা, প্রথম শ্তবক, 

১৩১৯]। মদন পাল দেবের (১১৩০ খ্রীঃ অন্দে) মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূশ 

বিজয় করিয়া! তথায় নরপতি হুইয়াছিলেন। এই কামরূপ বিজয্ী বৈদ্য 

দেবকে কোনও কোন এতিহাপিক ব্রান্ধণ বলিয়। অনুমান করিয়াছেন । 

এআমর! কিন্তু তাহাকে কায়স্থ বলিয়া মনে করি। ১৯১৮ শকাবে পারস্য 
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ভাষায় 'লিখিত নৈরমুতাখরীন (২) ইতিহাসের ও আইন, আকবরীর মত্ডে, 

পাল রাজগণও জাতিতে কারস্থ ছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত অখিলচন্্র 
ভারতীভূষণ মহোদয় বলেন-_-“এখনও অনেক কায়স্থবংশ তাহাদের অধ:ন্তন 

দায়াদ বলিয়। পরিচয় দিয়া থকেন।” ৰ 

পাল বংশের পতনের পর দাক্ষিণাত্য “ক্ষত্রিয়কুলশিরোদাম' সামন্ত 

সেনের গ্রপৌত্র মহারাজ বিজয় সেন দেব গৌড়বঙ্গে ম্বকীয় আধিপতোর- 

প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার পুত্র ও স্থররাজ বংশের দৌহিত্র মহারাজ 

বল্লাল সেন দেব 'আধ্যাবর্তের অধিকাংশ জয় করিরা নিজের সাত্রাজ্যতুক্ত 
করিয়াছিলেন । ঞরবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন £-- 

সেন বংশাম্ুজঃ শুরে। বিপ্রমাননহিষুকঃ 
মহামানী মহাকৃতিঃ সর্বব ধশ্ম বিদাংরবঃ | 

স্থাপয়ামাস সাআজ্যং চত্রবর্ত্যভবন্ নৃপঃ ॥ 

জিত্বা লোহিত্যরাজানং শৈলাধিপাংশ্চ কোচকান্। 

মিথিলাবঙ্গকোলাংশ্চ তথ দিল্লাশ্বরো।. ভবং ॥ পৃঃ 8৪ » 
--শশিভুমণ নন্দীর সংস্করণ 

অর্থাৎ__“বল্লাল সেন লোহত্য ( কামরূপ ) দেশের, খানিয়া, জয়ন্তীয়! 

এবং কাছাড় প্রভৃতি পার্ববতীয় প্রদেশের এবং কোচক দেশের রাজগণকে, 

পরাজয় করিয়৷ [ছিলেন এবং দিলীশ্বর হইয়াছিলেন। বল্লাল সেনের মাতামহ 

বংশের প্রতিষ্ঠাতা “আদিশৃঝ"ও লৌহিত্য, কীচক, সপ্তগ্রাম, হিড়িস্বা, 

বঙ্গদেশ এবং কোচক ঝ্নাজ্য জয় করিয়াছিলেন £-- 

লৌহিত্যং কীচকং চৈব সপ্তগ্রামং তখৈবচ। 

. হিড়িস্বীং বঙ্গদেশং চ তথা কোচকমেবচ ॥ পৃঃ ১৩ 

--উত্ত ফ্রবানন্দ কারিক। - 

(২) আজ হইতে প্রকাশিত ( অধুনা লুপ্ত) “দেবনাগর" মানিক পত্রের 

তৃতীয় বর্ষ, ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত প্রস্তাব হইতে গৃহীত। 
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বল্লাল সেন দিল্লী(?) অয় করিতে সমর্থ হউন আর নাই হউন, পাল 
এবং সেন রাজগণ যে কামরূপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে 

সংশয় নাই। এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগ্য যে, আসাম বুরঞ্ীতে পশ্চিম 

কামরূপের তিনজন ষেণ বা সেন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং 

কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের সহিত জ্ঞাতিত্ব সন্বন্ধবিহীন “সেন কুমার' 

বলিয়৷ রাজ কুমার বংশ এখনও বর্তমান আছে। 
_ কামরূপে বাঙ্গালীর প্রভাব অন্ততঃ সপ্তম বা অষ্টম শতাব্ধ হইতে__ 

পাল এবং সেন রাজগণের রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গেই)_বিস্তৃত হইয়াছিল । 

প্রাচীন ও আধুনিক কামবপে পাল রাজবংশ যে খাটি বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা 

গৌড়ীয় সভ্যতা বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষ ৬অক্ষয়- 

কুমার মৈত্রেয়, কুমার শ্রীযুত খরৎকুমার রায়, রায়বাহাছুর শ্রীযুত রমাপ্রসাদ 
চন্দ সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত করিয়াছেন [গৌড় রাজমালা, অক্ষয় 

বাবুর [0155310/ [০657৪ ইত্যাদি] । বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি 

সেন* রাজগণকে “বিদেশী' বলিয়াছেন; থেহেতু তাহারা আপনাদিগকে 
'দাক্ষিণাত্য ক্ষত্রিয় বীরসেন রাজার বংশধর বলিয়৷ পরিচিত করিয়াছেন । 

তথাপি, বিজয় সেনের তাম্রশান এবং দেবপাড়। গ্রামের প্রহ্যুম়েশ্বর 

মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাহার পূর্ববপুরুষেরা 

বহু বহু পুরুষ পরম্পরাক্রমে রাটদেশে গঙ্গাতীরে বাস করিতে ছিলেন। 

যাহ! হউক কামরূপের অধিবাসীদিগের বিবাহাদি সংস্কার আজিও 

বাঙ্গালী পশুপতি এবং হল'যুধের দশকর্ম পদ্ধতির অনুযায়ী চলিতেছে। 

বাঙ্গালী জীমৃতবাহ্নের দায়ভাগ, বাঙ্গালী শূলপাঁণির স্থতি নিবন্ধ 
তাহাদের "আইন? ও “ব্যবহার (058০5) নিয়ন্ত্রণ করিতেছে । গৌড়ীয় 

সভ্যতার প্রভাব হইতে কামরূপকে কিছুতেই ম্বতন্ত্র করিবার উপায় 
নাই। 

_. * দয়াননদ সরম্বতীর “সত্যার্থ প্রকাশ" ৪২৯--৪২৪ পৃষ্ঠা ও সৈরমুভাখরীন্ রষ্টব্য। 
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আমাদের মতে-_মিথিলা, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গা্দির ( উৎ- 
কলাদির) ন্যায় কামরূপের অধিবাদিগণেরও সভ্যতা, ধর্ম, ভাষা এবং 

বঙ্গলিপি ও বঙ্গভ।ষা! সহ সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রায় একইরূপ ছিল 
মৈধিলাদি ভাবার সম্ব্ধ এবং অন্ততঃ তাহাদের অধিকাংশই জাতিতে 

'মাধ্য ছিলেন। কামরূপের ভাষা ( অসমীয়া! ), আর্ধ্য ভাষাই এবং বাঙ্গালা 

'ভাষার সহিত সহোদর! ভগিনীর ন্যায় নৈকট্য সম্বন্ধে সন্বদ্ধ। “ললিত 

বিস্তর” নামক সংস্কৃত ভাষায় রচিত বুদ্ধ চরিতাখ্যান বিষয়ক গ্রস্থে 
[তরীষটীক্ প্রথম শতাব্দীতে এই পুস্তক চীন দেশীয় ভাষার অন্ুবাদিত 

হইয়াছিল] দেখা যায়--গ্ীষ্-পূর্বব যুগ হইতেই" 'বঙ্গলিপি” নামক এক পৃথক্ 
লিপির অস্তিত্ব আছে। গ্রীষ্টিয় সপ্তম শতাবদ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্ৰ পর্য্যন্ত 

সমগ্র পূর্ব আধ্যাবর্তে বত তাত্রশামন প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাদের অধি- 
কাংশই এই “বঙ্গলিপির” সাহায্যেই লেখ হইয়াছিল। বর্তমান দেবনাগরী 
লিপি, বঙ্গলিপির তুলনায় নিতান্ত আধুনিক । আর্ধ্যাবর্তের প্রত্যেক লিপির 
জননী, €গ্প্তলিপি* হইতে উদ্ভূত এবং ইহাদের মুল হইতেছে খৃষ্ট-পূর্বব তৃতীয় 
শতাব্দীর ব্রাঙ্গীলিপি। এই লিপিতে অশোকানুশাসন এবং উড়িষ্যার 

“হাতীগুক্ষা লেখাপ্দি লিখিত হইয়াছিল। মৈথিল ভাষার কথা এই 

বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, বিংশ শতাব্দীর পূর্ব বাঙ্গালীর! মৈথিল কবি 

'বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই বড়াই করিয়াছেন । উড়িয়া ভাষায় 

কোন রচন! যদি বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা যায়, তাহা হইলে উহা! শুনিতে 
বাঙ্গালা ভাষাই শুনাইবে। উড়িয়ারা 'গ'কে ড়" এবং পদগুলি স্বরাস্ত 

উচ্চারণ করে বলিয়৷ উড়িয়। ভাষা কড় মড় গোছেরপুশ্ুনায়। বাঙ্গালী 

কবি চণ্ডীদাসের কবিতা অপেক্ষা উড়িয়া কবিতা বুঝিতে বাঙ্গালীর 
কষ্ট হইবে না। ৈথিল, অসমীয়া এবং ওড়িয়া ভাষা আমাদের বাংল! 
'ভাষার এত নিকটস্থ যে উনবিংশ শতাঝের তৃতীয় পাদ পথ্যন্ত. ইংরাজের! 
উহ্থাদিগকে বাঙ্গাল! ভাষার প্রকারভেদ (1018160081 5৪118010109 ) 
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বলিয়াই গ্রহণ করিতে ছিলেন। মৈথিল বা! ত্রিহ্ুতি অক্ষর প্রাচীন বাঙ্গালা 

অক্ষরের প্রকারভেদ মাত্র এবং এখনও অসমীয়। ভাষা, বাঙ্গালা লিপিতেই 
লেখা হইতেছে। 

্রষ্টিয় দশম শতাবার শেষার্দে ( ৯৬৬ খ্রীঃ অবে ) কান্বোজ বংশীয় এক- 
নরপতি পুগু, বা বারেন্্র দেশের তৎকালীন পাল ভূপতি দ্বিতীয় গোপাল: 

কেচ ও রাজবংশী মঙ্গোল গন্ধী অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহ পাল দেবকে পরাস্ত করিয়! 

কান্বোজ নৃপতির সৈন্য কোটীবর্ষবিষয়ে ( দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে ). 

দেনানীর বংশধর নহে রাজধানী স্থাপন করত রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
[ গৌড় রাজমাল৷ ৩৫ পৃষ্ঠ! ]। এই কম্বোজ বা কাম্বোজ দেশ বর্তমান 

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল । মহাভারতে উল্লেখ আছে 

--কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কান্বোজরাঙ্গ সুদক্ষিণ আত্মীয়তার জন্য কৌরব পক্ষে' 

যোগদান করিয়াছিলেন। রাজ! আদিশূর এই কাম্বোজের নিকটবত্তী দরদ 
দেশ ( আধুনিক দা্দিস্থান ) হইতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি 
আছে, যথা--'*আগেমদ্ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিগ্রভ১” [ ধবানন্দ 

কারিক।, ১২ পৃষ্ঠা )। আদিশুরের ব্রাহ্মণ আনয়ন করার সত্যতা কেবল 

জনশ্রুতি এবং পরবর্তী যুগের কুলশান্ত্রের গল্পের উপর নির্ভর করিতেছে । 
পূর্বোক্ত বাণগড়ের কাম্বোজ বংশীয় এ রাজা উত্তর-পশ্চিব সীমান্তের. 
কান্বেজ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম 

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুত হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বণেন-_ 

“আধুনিক কৌচ ব| কোচ জাতির পূর্বপুরুষ হইতেছে এঁ বাণগড় লিপি- 

বিবৃত জাতি ।” কোন কোন যুরোপায় পণ্ডিতের পদানুবর্তী হইয়৷ এদেশের, 

কোন কোন বিদ্বান 'কাম্বোজ' শবে তিব্বত দেশ বুবিয়াছেন এবং 
তাহাদের মতে--“আধুশিক কোচ এবং রাজবংশী জাতির লোক, গৌড়: 
বিজয়ী তিব্বতীয় মঙ্গোল-গন্ধি এ কান্বোজ বংশীয় নুপতির শ্বদেশীয়' ও 

স্বজাতীয় সৈন্য এবং সেনানীগণের বংশ হুইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং 
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ক্রমশঃ তাহাদের সংখ্যা ব।ড়িতে বাটিতে সমগ্র উত্তর বঙ্গ 

এবং আলামের অধিকাংশ ভূভাগে প্রিব্যাপ্প হইয়া পড়িয়াছে। 

কান্বোজীয়ারাই উত্তর বঙ্গে এবং কামরূপে মঙ্গোলীয় ভাষ এবং আচার 

প্রত্ৃতির প্রচারক।” আমাদের মতে _ এপ গিদ্ধান্তের অনুকূলে কোন 

বলবৎ প্রমাণ নই এবং উক্ত মতবাদ (11501) কেবল কোন 

কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের কতকগুলি শৃন্যগর্ভ কল্পন।র ভিত্তির উপর 

স্থাপিত হওয়ায় নির্রিবাদরূপে গ্রহণের অযোগ্য । 

কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের উদ্ভবের বহু পূর্ব হইতে 

কোচবিহার বজ্যে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবমন্দির, গোসানীমারীর 

মৈধিস ব্রান্দণ ও  শক্তিমন্দির এবং আরও কতকগুলি শৈৰ 
মৈথিল ভাষার প্রভাব এবং শাক্ত মন্দিরের ও জলপাইগুড়ি জেলার 

মধ্যে জন্পেখর শিবমন্দিরের দেউড়ী, পুরোহিত বা সেবাইত ত্রাদ্ষণেরা 

মৈথিল শ্রেণীর । গোয়ালপাড়া এবং রংপুর অঞ্চলের কোন কোন 

প্রাচীন শৈব ও শন্তিমন্দিরে এখনও (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব্) মৈথিল 

শ্রেণীর সেবাইত ব্রাঙ্ণণ আছেন। এই ত্রান্ধণেরা এখনও কেবল 

আদিম স্থান ত্রিহুত বা! মিথিল। দেশের সহিত-_[বাঙ্গালার রাটীয়, 

বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ইত্যাদি নামে পরিচিত ব্রাহ্মণের। যাহ! করেন না]-- 

বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। এই মৈথিল দেউড়ী ব৷ দেবল ত্রান্ধণের! 

প্রাচীন কামপ্ীপ ভূমিতে বহুকাল হইতে বাস করিতেছেন। কামরূপ 
এবং মিথিলার মধ্যে পুণ্তক ও ক্ষুদ্রকায় বারেন্্র বিভাগ বর্তমান । 
ীষ্ট পূর্ব যুগ হইতে “মিথিলা, কামরূপ, বারেন্্র ও বঙ্গের সহিত 

অঙ্গার্িভাবে সংযুক্ত ছিল। বাঙ্গালা, মিথিল! এবং প্রাচীন কামরূপে 

স্রণাতীত কাল হইতে যে এক প্রকার লিপি, অক্ষর ব৷ বর্ণমালা 

(বঙ্গলিপি বা ত্রিনত লিপি) প্রচলিত এবং এই সকল অঞ্চলের ভাষাও 

যে প্রায় একইরূপ ছিল, তাহা পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন। 

১৩ 
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কাষক্ধপ মণ্ডলের আদিম এবং উপনিবেশী অধিবাসীগণের ভিতর 

আধ্য এবং অনাধ্য অথব| সভ্য এবং অনভ্য নানাপ্রকার জাতির নান। 

ফামরূপ মণল ধর্স, আচার প্রকার আগার-ব্যবহারের অস্তিত্ব দেখিতে 

আদি বৈচিত্রময় হইবার পাওয়া যায়। কামরূপের দগ্ষিণাংশে 

কারণ ও অসমীয়। ভাষা (ময়মনসিংহ জেলার উত্তর লীমান্তে ) 

গারো পাহাড়ের নিকটস্থ প্রদেশে “গারো” জাতির এবং উহার 

উত্তরাংশে মিশমি, আবর, ডাফলা হিমালয়ের পাদসন্নিহিত প্রদেশে 

এবং মিকির প্রভৃতির এবং অন্যান্য স্থানে কোচ, মেচ এবং কচারি 

নামক জাতির নিবাস অনেক কাল হইতেই আছে । ইহাদের অতিরিক্ত 

পূর্ববসীমাস্তস্থিত পপাটকই' পর্বতশ্রেণী পার হইয়৷ ব্রন্মের উত্তরাংশের 

অধিবাসী "শান জাতির অনেক নরনারী আসিয়া এদেশের পূর্বাংশে 

উপনিবিষ্ট হইয়াছিল এবং দেশ “অসম ছিল বলিয়া উহার “আহোম” 
(আসাম দেশের লোকের মুখে শ এবং স, হ' হইয়। যায়) 

নামে পরিচিত হইয়া! পড়ে । গত অষ্টাদশ শতাব্ের শেষ ভাগে এবং 

উনবিংশ শতাবের প্রথম পাদে ত্রন্মের রাজা এই দেশ আক্রমণ এবং 
অধিকার করেন এবং ব্রহ্গরাজের সেনা এবং কর্শচারিবৃন্দ এদেশের 

উচ্চ-নীচ সর্বিধ প্রজার উপর এরূপ অকথ্য উৎপীড়ন এবং অত্যাচার 

করিতে থাকে যে, সেই দুর্দশ! দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়! 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন এবং তাহাদের 

চেষ্টার ফলেই ব্রঙ্গবাসীর নিদারুণ অত্যাচার হইতে নিরীহ অসমীয়া 
প্রক্াগণ নিষ্কৃতি লাভ করেন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে মগ এবং ফিরিশীর 

অত্যাচার এবং পশ্চিম বঙ্গে মরার “বগীর হাঙ্গামা” অপেক্ষাও 

আসামে “মানের অত্যাচার” অধিক্র সর্বন।শকর হইয়াছিল (৩)। 

(৩ ক্রক্মবাসিগণকে আসাথের লোকে “মান” বলেন। ভাবাতত্ববিৎ 

পণ্ডিতের। যোঙ্গলগন্ধি ভাষাকে 11607-8011012175 8110175-10856 17017 ধ্বং 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ১৮%ু 

আর্ধাবর্থের ব্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি অত্যযচ্চ সভ্যজাতির সহিত অপেক্ষাকুত 

নিয়ত্তর স্তরের নানাবিধ পার্ধত্য এবং আদিম জাতর একক্র 

নিবাস এবং সামাজিক সম্মিলন নিবন্ধন এদেশে ধশ্ম, আচার, পরিচ্ছ 

“এবং ভাষা সকলই বৈচিত্র্যময় হইয়াছে । সংস্কৃত এবং প্ররুত 
ভাষার সহিত পতিব্বত-ক্রঙ্মীয়” এবং “মালয় পূর্ববভাঁরতীয়” জাতির 
বিবিধ ভাষার সংমিশ্রণের ফলে বর্তমান “আধর্ধাগম্ধি” অসমীয়া 
ভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমন্নতি হইয়াছে এবং প্রতিযোগিত। ক্ষেত্রে 

পরাভূত হইয়া! অনুন্নত এবং অনাধ্যগন্ধি ভাষাগুলি ক্রমশ: ডূবিয়া 
গিয়াছে । 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

দ্বাদশ অধ্যায় 

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ধুবড়ী বা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের 
পাশ্চাতা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ-সমাজে কামরূপীয় স্বৃতি-নিবন্ধাদির 

গোয়ালপাঁড়। জেলার  উপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপের প্রভাব এবং প্রচলন 

স্মৃতির ব্যবস্থা : প্রায় একরূপ। তবে, পদ্ধতিকারদিগের মতের 

গ্রভেদে এখনও [অর্থাৎ ১৩৩৬ বঙ্গাব]--কিছু কিছু ভিন্নতা চলিতেছে। 

স্মার্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্রাচাধ্য মহোদয় তাহার সংকলিত মলমাস তত্বাদি 
অষ্টাবিংশতি তত্বগরস্থের স্থানে স্থানে যে “কামরূপ নিবন্ধীয় স্থৃতিসাগর” 

গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই স্থৃতিসাগরের মতান্থবস্তী “ভাঙ্করকার” 

1107৮110770 ইতাদি নামে অভিহিত করেন। কেহ কেহ বলেন, কামরূপ 
গুলে পুর্বে “বোদে।” নামক একপ্রকার অনারধামুূলক ভাষার অস্তিত্ব ছিল। 



১৮৮ অসমীয়৷ হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

শভুনাথ মি, “কৌমুদীকার” পীতান্বর দিদ্ধান্তবাগীশ, “গঙ্গাজলকার” 
দামোদর মিশ্র এবং প্পদ্ধতিকার” পঞ্চানন প্রভৃতির মতেই 

গোয়।লবাড়। অঞ্চলের হিন্দুদিগের বৈবাহিক এবং লৌকিক আচার- 
গঙ্গাঙ্গল ও গুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গোয়ালপাড়া। 
ছবাদশ ভাঙ্খর অঞ্চলে যে প্রাচীন মতাহুসারে বৈদিক ক্রিয়া 

কর্মের কথ শুন! যায়, উহা “মৈথিল মত* নহে । অনেক দিন হইল 

সেখান হইতে কামরূগীয় স্থৃতিসাগর, এমন কি মহামহোপাধ্যায় 

গীতান্বর সিদ্ধান্তবাগীশের অষ্টাদশ কৌমুদী গ্রন্থ-_[দায়ভাগত্বকৌ যুদরী, 
বিবাহতত্বকৌমুদী প্রভতি]_লোপ পাইয়াছে। যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ 

দামোদর মিশ্র স্থৃতিমাগরের সারা-শ গ্রহণ করিয়| ১৩৫৬ শকে সংক্ষেপে 

 গঙ্গীজ্গল নামক স্মৃতি গ্রন্থ হ₹ংকলন করেন । গোয়ালপ।ড়। অঞ্চলের ব্রাহ্মণ 

ও উচ্চ-:শ্রণীর হিন্দুসমাজে তাহারই মত অনেকটা চলে । গঙ্গাজল” 

রচিত হইবার পরে শভুনাথ মিএর কোচবিহারে (?) দ্বাদশ ভাস্কর 

রচনা করেন । এ বিষয়ে তাহার উদ্দেশ্ট-_নব্য ম্মার্মত খণ্ডন করিয়া 

কামরূপ অঞ্চলে পুনরায় প্রাচীন মত স্থাপন করা। শভুনাথ মিশরের 

বর্ষভাঙ্বর গ্রন্থের প্রথম শ্লোকপাঠে তাহা 

অবগত হওয়া য'য়। শ্রাদ্ধ-শাস্তি, দুর্গোৎসব 

ও তিথি-ঘটিত ব্যবস্থায় নৃতন স্মার্তমত যদিও গোয়ালপাড়া 

অঞ্চলে অপ্রচলিত, তথাচ সর্বত্রই যে মতদ্বধ আছে, তাহা নহে। 

কোন কোন . বাবস্থাকে সর্দবাদিসত্ত বলা যাইতে পারে। 

প্রত্যেকগুলির উল্লেখ কর সম্ভবপর নহে । সম্প্রতি গোয়ালপাড়া 

অঞ্চলের ব্রাক্ষণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুনমাজে বিবাহ-বিষয়ক সম্বন্ধ 

নির্য়াংশে- [চিৎ অন্যান্ত কোন কোন অংশেও]- রঘুনন্দনের মত 

গৃহীত হইতেছে। কামবপীয় নিবদ্ধস্ুলি ছাঁপা না হওয়ার কারণে, 

দিন দিন অধিকতররূপে দুশ্প্রাপ্য হওয়ায় এবং ইদানীস্তন গোয়ালপাড়। 

নব্য স্মৃতি 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ১৮৯ 

অঞ্চলের ছাত্রগণের কেহ কেহ বঙ্গদেশে গমনপূর্ধক স্মার্ত রঘুনন্দন 

ভট্টাচার্যের নবীন স্বতিনিবন্ধ অধ্যয়ন করিয়! স্বদেশে ফিরিয়া আসিম়! 

উহাই অধ্যাপনা দ্বার! প্রচলন করায় এবং প্রাচীন অধ্যাপকগণের ক্রমশঃ 

তিরোধান ঘটায় সেখানে নবদ্বীপের স্মার্তমতের প্রাধান্ত খটিতেছে। 

প্রাচীন কামরূপীয় মত অপেক্ষা এই বঙ্গীয় স্মার্তমতে সম্বন্ধ বাছাবাছি 

কিছু শিথিল হইয়াছে । কামরপীয় নিবদ্ধোক্ত মত ধরিয়া থাকিলে, 

বরের মহার্ধ্যতার জন্য কন্তাদের বিবাহ হওয়া অপেক্ষাকৃত দুর্ঘট হইত। 

প্রাচীন কামরূপে হিন্দুপ্রভাবের সময়ে এবং ক্ষেণ বা কোচরাজ- 

গণের প্রভৃত্ব সময়ে দেশাচারান্ুমোদ্দিত নব্যস্থতি নিবন্ধ -[বাঙ্গালার 

স্বতি নিবন্ধ জীমৃতবাহন এবং শ্রীনাথ শিরোমণি বা 
ভেদের কারণ রঘুনন্দনের অনুকরণে] রচিত হইতে থাকে। 

শূলপানি, পীতা্ধর সিদ্ধান্তবাগীশ, শভুনাথ মিঅ প্রভৃতি এইরূপ 
নব্যস্বতি নিবন্ধের কর্তা । ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন দেশাচারের 

অস্তিত্বই এইরূপ নিবন্ধ ভেদের কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, 

দেশাচারও বেদের বৈদিক মস্ত্রপাঠ সমন্বিত শাস্ীয় বা ধশ্মবিবাহ 

00 স্কার শূদ্র বর্ণের নাই--শূদ্রাপেক্ষা হীনতর 
জাতির কথা তো বহু দূরে। দেশাচার ও জাতির আচার উহাদের 
অব্লম্বন। বিবাহ এবং অভ্ত্যেিক্রিয়ায় দেশাচারও যে বেদের মত 

প্রতিপাল্য, তাহার প্রমাণ যথা £__-গ্রাম বচনং চ কুযুর্ণঃ।১১। বিবাহ 

খশানয়ো গ্রামং প্রাবিশদিতি বচনাৎ 1১২। তম্মাত্য়োগ্রণম প্রমাণ- 

'মিতি শ্রতে:1১৩-_[ পারস্কর গৃহস্ত্র ৮ম কগ্ডিকা ]। সকল দেশের 

শিষ্টাচার সর্কত্রই. হিন্দুসমাভে সদাচার বা শিষ্টাচার স্থৃতিমূলক । 

স্মৃতিমূলক শিষ্টাচার আছে, অথচ কোন ্ুম্পষ্ট স্বৃতির 

বিধান পাওয়া যায় না, এরূপ স্থলে ষদি অনুমান করা যায় যে, 

কোনও না কোন ম্বতির বিধান আছে বা ছিল তাহা হইলে তাহাকে 

১৪ 



১৯০ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ: পদ্ধতি, 

( শিষ্টাচারকে ) অুমেয়া স্তির অনুমোদিত বলা, যাইতে পারে'॥ 
এই কারণে প্রত্যক্ষ স্থৃতির সহিত কোন. শিশষ্টাচারের বিরোধ 
দেখিলে তাহ| অন্নুমেয়। স্থৃতি বলিয়া! বাধিত হইরে) অর্থাৎ অগ্রান্থ 
হইবে নাঃ 

স্বতিমূলোহি সর্বত্র শিষ্টাচারস্তদত্র চ.। 
অনুমেয় স্থৃতিঃ স্থৃত্যা বাধ্যা প্রত্যক্ষয়া তু সা 

__বুদ্ধ বশিষ্ট: 

“সমাজের কলাণসাধনে খধিদের ব্যবস্থা”র কথা আমরা প্রথম, 

অধ্যায়ের ৪র্থ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। তাহাদের মতে শ্রুতি [মন্ত্র ব্রাহ্মণ, 

সমস্ত মাননীয় হিন্দ. আরণ্যক, উপনিষদ, কল্প, ধর্ম এবং গৃহ্- 
শাস্ত্রের স্থান ও সম্মান ক্ত্রগুলি] শ্রোত সাহিত্যের প্রথম স্থান । 

স্বৃতিসংহিতা যত আছে, সর্বাপেক্ষা মন্ুর সম্মান অধিক * | মনু, 
অত্রি, বিষ্ণু প্রস্তুতি কুড়িখানি প্রধান মৌলিক সংহিতার দ্বিতীয়, 
স্থান। এই কুড়িখানি বাতীত আরও পঞ্চাশখানি স্মৃতিসংহিতা 

আছে । 'কলিষুগে পরাশরের স্থান মন্গুর অব্যবহিত. নীচে । ভাষ্তকার' 

এবং টীকাকারের স্থৃতি-সংহিতারই মত মহাভারতের বাক্য স্বৃতি* 

বলিয়াই গ্রহণ করিয়্াছেন। স্বতিসংহিতার নিয়ে আঠারখানি 
মহাপুরাণের স্থান। পুরাণেরই মত ্গ্রস্থের সন্মান। পুরাণের 
নীচে আঠারখানি-_[ব1 অধিক] উপপুরাণের স্থান। সমস্ত মাননীয় 

শান্ত্রবাক্যের একবাক্যতা৷ করা অর্থাৎ আপাততঃ প্রতীয়মান বিরোধের 

সামগ্রস্ত কর! মীমাংসক পণ্ডিতগণের প্রথম কর্তব্য । একাস্ত অক্ষম, 

হইলে বেদ ও স্ত্রতির বিরোধ স্থলে বেদের বাক্যই মাননীয়; তন্রপ 
স্থৃতি, পুরাণ এবং তশ্ত্রের বিরোধ স্থলে স্থতিবাক্য মাননীয়, ইত্যার্দি। 

** যে সকল স্থলে যুগবিপর্যায়ে মন্নুর বাকা অচল হইপাছে এবং অপর কোন খধির, 

'বাফা মাননীয় হইয়াছে, সেই সকল স্থলে “বিচারপূর্ব্বক” উভয় 'মতই লিখিতে হয়। 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পন্ধতি ১৯১ 

মন্থর মত কখনই কোন স্থতি অথবা পুরাণের বচন দ্বারা নিরসিত 
হইতে পারে না। ব্যাস সংহিতায় তাহার প্রমাণ, যথা *. 

শ্রতি-স্তি পুরাণানাং বিরোধে ঘত্র দৃশ্ঠতে। 
তত্র শৌতং প্রমাণস্ত তয়োছৈধধে স্থৃতিব'র1 ॥১৪ 

মন্বর্থ বিপরীতা যা সা' স্থতির্ন গাশস্যতে। 

'কামরূপ অঞ্চলে সামবেদীয় ত্রাহ্ষণও আছেন এবং যজুর্বেদীয় ত্রাক্ষণ- 

গণের সহিত তাহাদের ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে । গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 

_ শৌয়ালগাড়া অঞ্চলের সামবেদীয় প্রাচীন বাসিন্দা ব্রাহ্মণ নাই। 

হভূর্বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রমঙ্গ বিগত কয়েক বংসর হইতে এই অঞ্চলে রাটীয় 

ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার 

স্ব স্ব শ্রেণীর বঙ্গদেশীয় ব্রাক্ষণদিগের মত। এই রাট়ীয় ও বারেন্- 

গণের সহিত তত্রত্য বৈদিক ব্রাহ্ষণদ্িগের আদান-প্রদান এখনও 

পর্যন্ত (অর্থাৎ ১৩৩৮ বঙ্গাব ) হয় নাই। এই জেলার হাকামাঃ 

শালকোচা (১), গৌরীপুর, হাবড়াঘাট ও লক্মীপুর-_এই পঞ্চ যভূর্বেদীয় 

্রাক্মণস্থানের সমিতে ঘটিত একটা স্থপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্যবৈদিক 

ত্রাহ্মণসমাজ বর্তমান আছে । এতদ্ব্যতীত ঝশকাল, হাসদহ, বিষখাওয়া, 

ঘড়িয়ালডাঙ্ষা, কৈমারী, বঙ্গাইগাও, বাস্থ্গীও, দেওহাটা, ধর্শপুরঃ 

অভয়াপুরী, বিজনী, বোয়ালমারি, কাকৈজানা, যোগীঘোপা, পাচনীয়া, 

মজাইরমুখ, দলগোমা, বুছুড়চড় এবং কাবাইটারী প্রস্ততি স্থানেও 

পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। হাঁকামা, শালকোচা, 

গৌরীপুর, হাবড়াঘাট প্রভৃতি স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণের কামরূপী গুরু 

এবং অন্যান্যদের গুরু হইতেছেন দিনাজপুরের ৬ভগবানচন্দ্র গোসাঞ্ীর 
খ্ 

(১) শালকোচাস্বিজনীর রাজা জয়নারায়ণের সময় এখানে ভীমসেন মিশ, 

রামেশ্বর মিশ্র ও আরও কয়েকজন ব্রাঙ্গণ সর্বপ্রথম আসিয়। বাস করেন। 



১৯২ আসাম ও বঙগদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

পৌত্র। সম্ভবতঃ এই দিনাজপুর প্রাচীনকালে কামরূপের অস্তর্গত 
ছিল না। বিজনী রাজবংশের গুরু, লক্ষ্মীপুরে বিবাহ করাম্ এ প্রসিহ্ধ 
্রাহ্ষণসমাজতুক্ত হইয়াছেন। বিজনীর খুটাঘাট পরগণার অস্তর্গত 
বটিয়ামারি ডিহি ও উত্তর শালমরা+ প্রভৃতি স্থানে যে সকল 

ব্রাহ্মণ এ সমাজভূক্ত আছেন, এখনও তাহারা নলবাড়ী, বড়পেটা 
প্রভৃতি স্থানে বিবাহ করিতেছেন। গোয়ালপাড়া৷ অঞ্চলের এই সকল 

স্থানের ব্রাহ্মণের! যজুর্ক্বদীয়। ইহার! যভুর্বেদীয় গৃহৃস্ত্রাদি অন্থসারে 
অবশ্তকরণীয় সংস্কারগুলি সম্পন্ন করিয়! থাকেন: যজুর্বেদীয় গৃহ্হুত্রকার 

দিগের মধ্যে পারস্কর অতি প্রীচীন খষি 
পারদ্ছর গৃহাসত্র 

এবং পাণিনী মুনির পূর্ববর্তী। জৈমিনি, 
বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী এবং আপন্তঘ্ প্রভৃতি আরও কতিপয় যুর্বেদীয় 
গৃহস্ত্রকার আছেন। তাহারাঁও বহু স্থলেই পারস্করের মতান্গবর্তা । 

বৈবাহিক বর্মাঙ্গগুলি [ অর্থাৎ নান্দিমুখশ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হস্তোদক 
প্রভৃতি ] কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ গৃহ্স্ত্রা- 

” দিতে না থাকায়, সেই অস্থবিধা দূর করিবার জন্য 'পদ্ধতি'গুলি রচিত 
হইয়াছে । মজুর্বেদীয় গৃহস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বদেশপ্রচলিত পারস্কর- 
গৃহন্ুত্রকে অবলম্বন করিয়া গৌড়-বাঙ্গলার অন্তিম হিন্দুরাজা মহারাজ 

পশুগতি পণ্ডিতের লক্ষমণসেন দেবের সভাপপ্তিত এবং ন্থৃতিশাস্ত্রে 

দ্শকর্ম পদ্ধতি অতি প্রবীণ প্রাজ্ঞ ভূপতিপণ্ডিত পশুপতি 

যজুর্ষেদীয় ব্রাহ্মণগণের-__[ প্রসঙ্গতঃ দ্বিজমাত্রেরই ] জন্য “দশকর্ 
পদ্ধতি” প্রণয়ন করিয়া হিন্দুসমাজের মহছুপকার করিয়া 

গিয়াছেন। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণেরাও পশুপতি পণ্ডিতের 

মতানুবর্তী । পঞ্চানন-কৃত “দশকর্ম্ম পদ্ধতিও গোয়ালপাড়া ও পশ্চিম- 
কামরূপ অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানের তত্রপ একখানি পদ্ধতি। 
বঙ্গদেশে কালেশি-কৃত খগৃবেদীয় পদ্ধতি, ভবদেব ভট্-কৃত সামবেদীয় 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৯৩ 

সংস্কার পদ্ধতি, পশুপতি অথবা রামদত্ত-কৃত যভূর্ষেদীয় পদ্ধতির 
প্রচলন আছে । ূ 

গোয়ালপাড়া জেলার পশ্চিম দিকে অবস্থিত প্রাচীন “কমতাপুর” 

বা! আধুনিক কোচবিহার অঞ্চলে প্রচলিত স্থতিনিবন্ধসমূহের মধ্যে 
কোচবিহারে সর্বাপেক্ষা স্বতিসাগরই সর্বাপেক্ষা প্রাীন। তত্রত্য 
প্রাচীন স্থৃতিনিবন্ধ ও পাশ্চাত্য ব্রাঙ্ণসমাজে পূর্বোক্ত “কৌমুদী” 
পাশ্চাত্য ব্রাঙ্মণসমাজ গঙ্গাজল+ এবং তাহার পরে “ভাস্কর; স্থৃতির 

প্রচলন থাকিলেও বর্তথানে (অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাৰ ) কোন কোন স্থলে 

বাঙ্গালী শূলপানি ভট্টের “বিবেক' স্বৃতি চলিতেছে । এখানে ত্রান্মণাদি 
উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহে সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ সেনরাজবংশীয় 

মহারাজাধিরাজ লক্ষণসেন দেবের সভাপগ্ডিত পশুপতির সংকলিত 

পদ্ধতির মতে অধিবাস এবং হৃস্তোদক হইতে প্রত্যেক কাধ্যই সম্পন্ন 

হয়। কোচবিহার রাজধানীর উপকণ্স্থিত খাগড়াবাড়ীর ব্রাঙ্গণের! 

পাশ্চাত্য বৈদিক বলিয়া পরিচিত। গোয়ালপাড়া অঞ্চলের এ পাঁচটা 

পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাঙ্ষণ সমাজে তীাহাদিগের বিবাহের আদান-প্রদান 

আছে। খাগড়াবাড়ীর ব্রাঙ্গণের! প্রায় চারি শত বৎসর হইতে সেখানে 

এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটা গ্রামে বাস করিতেছেন । তোর্ষা নদীর 
পূর্বব পারে খাগড়াবাড়ী, গুড়িয়াহাটী, এবং পশ্চিম পারে অবস্থিত 

টাকাগাছ, কামিনীর ঘাট এবং ময়নাগুড়ি এই পাচটা গ্রামের 
অধিবাসী ত্রাঙ্গণগণকে সাধারণতঃ “পঞ্চগ্রামী ব্রাহ্ষণ” বলা হয়। 

ইহাদের পূর্বপুরুষ কোচরাজ নরনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইয়াছিল । 
কোচবিহার প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সীমার অন্তর্গত থাকায় ইহাঁ- 
দিগকেও “কামরূগীয় বলা যাইতে পারে । আর কামরূপের ব্রাদ্ষণেরাও 

“প্রাশ্চাত্য বৈদিক” বলিয়৷ পরিচয় ধিপ্ন। থাকেন। মূলতঃ পাশ্চাত্য 

বৈদিকেরা “কম্োজী,_আমাদের রাট়ীয় ও বারেন্ত্রাও সেই পরিচয় 



১৯৪ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

দিয়। থাকেন। মৈথিল শ্রেণীর ব্রাঙ্ণ এবং কোচবিহারের পঞ্চগ্রামী 
পাশ্চাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত কামরূপ জেলার বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ 
কোচবিহারের মফঃম্বল নিবাসী ক্ষেণ, রাজবংশী এবং ঝুরিসজ্জন প্রভৃতি 

জাতির পৌরহিত্য করিবার উদ্দেশে বাস করিতেছেন। মৈথিল 
ব্রাহ্মণ বাচস্পতি মিশ্র একজন প্রসিদ্ধ ম্মার্তনিবন্ধকার ছিলেন । যাহা 

হউক, আধ্যাবর্তে সারম্বত, কান্তকুজ, গৌড়, মৈথিল এবং উতৎকল 

এই পাঁচ রকম শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জাতির অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, 

যথা £-- , 

সারম্বতাঃ কান্তকুক্জা গৌড়মৈথিলাশ্চোৎকলাঃ। 

এতে পঞ্চ সমাখ্যাত। বিদ্ধাস্তাত্তরবাসিনঃ ॥ 
-ক্ষন্দ পুরাণীয় বচন 

খাগড়াবাড়ীর ব্রাঙ্গণেরাই সম্ভবতঃ কে।চবিহারে ভদ্র আচারের প্রবর্তক | 

এখানে বাঙ্গালী ব্রাঙ্দ এবং কারস্থ জাতির কোন বিশেষ সমাজ 

কোচবিহারে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ব! প্রতিপত্তি নাই। কোচবিহার সহরে 
ও কায়স্থ জাতির সাজ (1০৬) নবাগত চাকুরীয়া এবং ওকলাতি 

ইত্যাদি ব)বসায় ব্যপদেশে আগত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ এবং রাটীয় ত্রন্মণ 
আছেন। মাথাভাঙ্গ, মেখলিগঞ্জ প্রভৃতি মহকুমায় এবং সদরে 

নানাস্থান হইতে সরকারী বা বে সরকারী চাকুরী অথব নানাপ্রকার 

ব্যবসায় উপলক্ষে বাঙ্গালী ব্রাদ্ষণ, কায়স্থ এবং বৈদ্য প্রভৃতি 

জাতি বান করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে এখানে তাহাদের কোন সমাজ 

নাই। কোচবিহার সহরে 'এক ঘর বারেন্ত্র কায়স্থ আছেন। তাহার! 

উত্তর বঙ্গের সমশ্রেণী কায়স্থের সহিত আদান-প্রদান করেন | এখানে 

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও ক্ষেথের মধো “বক্সী” উপাধি আছে। এখান চার 

বনী উপাধিধারী কায়স্থরা কামরূপ হইতে আগত । তাহার! গত চারি 

পুরুষ হইতে কখনও মেদিনীপুর, বর্দমান ইত্যাদি জেলার দক্ষিণ 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ১৯৫ 

ন্বাট়ীয় এধং কখন বা গোয়ালপাড়। জেলার কায়স্থদিগের সহিত 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেছেন। এই জেলায় 

 কারস্থের বাসস্থান প্রবাহিত ত্রহ্গপুত্র নদের উত্তর পারে 
গৌরীপুর, হাকাম।, শালকোচা ঝাপসাবাড়ী, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, শিমলী- 
কূমলী, য়োগীঘোপ। এবং দক্ষিণ পারে দলগোমা, বালীজান। প্রভৃতি 

স্থানে প্রকৃত কায়স্থগণ বাস করিতেছেন। ইহাদের সমাজপতি 

হইতেছেন গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী রাজ! শ্রীযৃত প্রভাতচন্ত্র বড়ুয়া 

মহাশয়। ইনি কামরূগীয় কায়স্থ। ইহার কণিষ্ঠ ভ্রাত। শ্রীযৃত 
রামকুষ্ণ বড়ুয়ার ১৩১৪ বঙ্গাঝে, তজোগ্টপুত্র শ্রীযুত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার 

১৩২৯ বঙ্গান্দে এবং তৎপরে শ্রীযুত রামকুষ্ণ বড়ুয়ার এক কন্যার-_ 
এই তিনজনেরই বিবাহ কলিকাতায় দক্ষিণ রাট়ীয় মিত্রধংশীয় কায়স্থের 

গৃহে নিপ্পন্ন হইয়াছে । পূর্বে কোচবিহারের রাজবংশের সহিত 

কুটুম্বিতা হওয়ায় এ বড়ুয়া! বংশ ধন্য হইয়াছিলেন কিনা, পাঠক তাহা 

বিবেচনা করিবেন । ৃ 

ত্রয়োদশ অধ্যায় 

_গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্ুদিগের মধ্যে 
আজিও কন্তার বাল্য-বিবাহের প্রচলন আছে। এ অঞ্চলে প্রথমে 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 'কন্ঠা বর পক্ষের আগ্রহে “কন্াযুড়া' ( বিবাহার্থ 

জুরা' ও কোঠী দেখ কন্তা প্রার্থনা ) আরম্ভ হয়। [ইদানীং কিন্ত 

*বরযুড়া'র প্রচলন ক্রমশঃ হইতেছে] কন্যাকর্তী কন্যাদালে 

স্বীরুত হইলে বরপক্ষীয় বাক্তিগণ উভয় পক্ষের সুবিধা মত একদিন 

মহন্ত, দধি, সন্দেশ, চিনি এবং পানু প্রভৃতি খাগ্যত্রব্য এবং সিম্দুর 

সহ কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হইবার পর জ্যোতিষশাস্তরজ্ঞ কোনও 



১৯৬ অসমীগ্স! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছ্বারা বর-কন্যা উভয়ের কোঠী দেখাইয়া 
বিবাহের শুভ-দিন-ক্ষণ ও লগ্ন অবধারিত করেন। সেই সমক় 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বজাতীয় মাতব্বরগণ কন্যাকে আশীর্বাদ করেন 

এবং পুরনারীগণের উলুধ্বনি হইতে থাকে । সেখানে উপস্থিত 
আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবাদি ব্যক্তিগণকে এবং কন্ত।কর্তার বাড়ীর লোক- 

দিগকে উক্ত দধি-সন্দেশাদি বণ্টন করিয়। দেওয়া হয়। এই সকল 

্রব্য প্রচুর পরিমাণে আসিয়া থাকিলে গ্রামের অনেকেই কিছু কিছু ভাগ 

পাইয়া থাকেন। যাহ! হউক, আসাম অঞ্চলের সর্বত্র উচ্চ-শ্রেণীর 

হিন্দুসমাজে “রাজযোড়া” ব্যতীত মিত্রষড়ষ্রক, সমসপ্তক, নবপঞ্চম 

মিত্রদ্বিদাদশ, তৃতীয় একাদশ, দশচতুর্ক ও একাধিপত্য মিলন প্রভৃতি 
ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের লিখিত শুভাঙশুভ মিল দেখিয়। বিবাহ দেওয়া 

হয়। কন্তাকে আশীর্বাদ করার সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির অভিভাবক বৈদিক 

মন্ত্র পাঠ করিয়া আশীর্বাদ করেন এবং ব্রাঙ্মণেতর জাতির বিবাহ-সন্ধে 

পুরোহিতই সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। যাহ! হউক, কামরূপের 

কামরূপে কোঠী দেখ। ও উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু-সমাজে দেখা যায় যে, 

হরর চাওয়া বরকন্তার কোঠা বিচার দ্বারা “ঘোড়া” 
(রাশি গণ প্রভৃতি ) মিলিলে পাত্রপক্ষ, কন্তার হস্তরেখার লক্ষণাদি 

অবগত হইবার জন্য তাহার পিত্রালয়ে শান্ত্রজ্জ জনৈক দৈবজ্ঞ- 

্রাঙ্ণকে পাঠায় দেন। সেখানে হাত চাওয়া ক্রিয়া হয়। 

ইহার বিষয় আমরা নবম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি। পূর্বে 
তৎপরে কন্যাপক্ষ হইতে মূল কোঠী লওয়া হইত। এই কোঠা 
লওয়৷ ক্রিয়াটী তেলর ভার এর অনুরূপ ছিল। ব্যয়-বান্ুল্য 

হেতু বর্তমানে (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ) এই প্রথাটী উঠাইয়া দেওয়! হইয়াছে । 
এক্ষণে “তেলর ভারের” দিন বরের বাড়ীতে কন্যার কোঠঠী পাঠাইয়া 
দেওয়। হয়। যাহা হউক, “হাত চাওয়া” ক্রিয়ার পর কন্যাকর্তা অথব) 



গোয়ালপাড়া। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ১৯৭ 

কোন গুরুস্থানীয় ব্যক্তি বরের বাটাতে গিয়া বর. ও তাহার ঘরের 

অবস্থা দর্শন করেন। ইহাকে ঘর-বর চাঁওয়া বলে। বরপক্ষ 

ঘর-বর-পরিদর্শক ব্যক্তিকে 'দরাই” করিয়া মূল্যবান বনস্ত্রাদি সহ বনু 

সন্মান করেন। ঘর-বর পছন্দ হইলে কন্যাপক্ষ বিবাহ দিব বলিয়া 
অঙ্গীকারপূর্ববক দৈবজ্ঞ ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিত বারা বিবাহের দিন স্থির করেন। 

গোয়ালপাড়। জেলায় বর-কন্যার শুভ-বিবাহের দিন স্থির করিবার 

পূর্ব্বে কোন এক শুভ-দিনে “চিড়া খোলা” বা “চড়া খোলা” নামক, 
চিড়। খোল। স্ত্রী আচার অনুষ্ঠিত হয়। “খোলা”র অর্থ হইতেছে-_ 

দেওয়। মৃত্তিকা নির্মিত পাত্র বিশেষ। এই পাত্রটা 

মাটার সর! অপেক্ষ। চার পাচ গুণ বড়। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে 

হীরা জাতির লোকের খোলা প্রস্তত করে। ইহার। কুস্তকার 

নহে। হীরারা হাড়ি, কলসি হাতে করিয়া তৈয়ার করে (২)-_ চক্রের 

ব্যবহার করে না। ইহারা জল আচরণীয় নহে । ইহার্দের চালচলন 

নিষ্নশ্রেণীর মত। যাহা! হউক, উক্ত খোল। সাধারণতঃ চিড় ভাজার 

জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাতে ভাত, লুচি, তরকারী আদিও অনায়াসে 

প্রস্তুত কর! চলে। সিন্দুর ফোটা দওয়! তিন খানি নৃতন “আখা”র 

উপর চড়াইয়া দিয়া বর-কন্যার জন্য চিড়। ভাজাকে “চিড়া খোল 

দেওয়।” বলা হয় । “আখা+ শব্দের অর্থ “উনানের ঝিক'? বা “মৃত্তিকা 

নির্িত উচ্চ ইষ্টক বিশেষ । বর-কন্যার জন্য চিড়া ভাজ! কালে 
সধবা স্ত্রীলোকের। মাঙ্গলিক গীত গায়েন ও উলুধবনি করিতে থাকেন। 
পূর্ববঙ্গে “উলু-লু” শব্দ করাকে “জোকার দেওয়।” বলে। কোচবিহারেও 

“জোকার দেওয়া” কথার প্রচলন আছে । এ “চিড়। খোলা”র দিনে 

অথবা অন্য কোন শুভ-দিনে “গন্ধ তৈল করা” নামক আর একটা স্ত্রী- 

(২) নগগাও জেলার কোন কোন মৌজায় চাড়াল জাতীয় লোকেরা ড় 
কলসি আদি তৈয়ার করে। 



:১৯৮ অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

আচার পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। মুখা, মেথি, অগুরু এবং চন্দনাদি 

নানাবিধ স্থুগন্ধি দ্রব্যসংযোগে তৈল পাক করার 

নাম “গন্ধ তৈল করা”। স্থপন্ক তৈল অততযুষ্তাবস্থায় 

নামাইয়া বর-কন্যার নাম পৃথক্ পৃথক উল্লেখ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 
উহাতে ছুইটী কাচা পান পাত! ছাড়িয়া দেওয়া হয়। যাহার 

'নামের পান অধিকতর “ছন ছন* শব্দ করিবে ভাবি-দাম্পত্য জীবনে 

কখনও ঝগড়া-ঝাটি হইলে তীহারই জয় হইবে। ইহা গোয়ালপাড়া 

অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর নারীসমাজে প্রচলিত প্রবাদ বাকা । সধবা 

স্ত্রীলোকের! পানের ছন্ ছন্ শব্কালে মাঙ্গলিক গীত গায়েন এবং 
হুলুধ্বনি দিয়া আমোদ-আহলাদ করেন। ইহার পরে এ তৈল 

প্রথমে গৃহদেবতার গাত্রে তৎপরে গ্রাম্য দেবতার গাত্রে কিছু কিছু 

ছড়ায় অবশিষ্ট অধিবাপে এবং বিবাহের নয় আট দিন পধাস্ত 

বর-কন্ার বাবহারে প্রযুক্ত হয়। 

আমর! ১৫ ও ১৮ পৃায় “গাত্র-হরিদ্র।”র কথ। বলিয়াহি । অধিবাস 

এবং গায়ে হলুদ হওরা বা আইবড় ভাত দেওয়া হইয়াছে এরূপ 
গানে তবিদ| ও গ্ছ কন্যাকে “কৃতকৌতড়ক মঙ্গল।” বলে। গোয়াল: 

তেল মাথাই বান পাড়া মহকুমার ব্রাঙ্গণ ও উচ্চ-শ্রেণীর 
হিন্দুঘমাজে বিবাহের পূর্ববদিন অধিবাসকালে একখানি নৃতন 

কুলাতে মাসকলাই, কীচা হরিদ্রা, সাতটা কড়ি, কয়েকগাছি খড় 
(উলু ঘাসের শুকৃন। ডাটা) ও একটা আত্রশাখা সংরক্ষিত 

থাকে । অধিবসের পর বর ব| কনার দ্বার এ কুলার উপরেই 
পাথরের নোড়। দির! এ মানকলাই ও হরিদ্র! ভাঙ্কাইয়া এয়োস্্ীগণ 

'বর ব| কন্যাকে উহ! ম্পর্ণ করান। বিবাহের দিন বৈকালে 

আহ্যদগ়িকের পর বর এবং কন্ঠ। উভয়ের বাটার স্ধবা স্ত্রীলোক 

'উহ্ৃকে উত্তমরূপে বাঁটিয়া বর অথবা কন্যার গায়ে গন্ধতৈল সহ 

.. গন্ধ তৈল করা 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পন্ধতি ১৯৯ 

মাখাইয়া মান করান। কুলায় রাখ। কড়ি ও অন্তান্ত দ্রব্য “সোহাগ 

তোলা কার্যে ব্যবহার করা হয়। লক্ষ্মীপুরে রাজবংশী ভূম্যধিকারী 
'দ্িগের বাটাতে অধিবাসের দ্দিন টবকালে “বৈরাতি (এয়োক্ী)রা 
প্রাঙ্গণস্থ কলাগাছ তলায় বর অথবা! কন্যার 'গাত্র হরিদ্রা" দিয়া থাকেন। 

এই প্রদন্ধে উদ্লেখযোগা গারে হলুদের' উদ্দেশ্ট (খুব সম্ভব ) বর বা 
কন্ঠার গায়ের রংট। একটু ফরসা করিয়া দেওয়া । এ দেশে উজ্জ্বল 

স্বর্ণের স্যার রঙ. খুব পঞছন্দ__“চাম্পের গৌরী” বা চাপা ফুলের রঙের 
খুব প্রশংসা । কালে। দেহে তেল হলুদ মাথাইলে কতকটা স্বর্ণবর্ণের 
(9৩11০ ) মত দেখায়। পূর্ববঙ্গে কোন এক শুভ-দিনে বিবাহের 

পূর্বে বিশেষ ঘটা করিয়া “হলুদ কোটা” করা হয়। গোয়াল- 

পাড়া মহকুমায় উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুসমাঁজভুত্ত বর কন্যার বাট হরিদ্বা 

মাখিয়া স্নান কর! ব্যতীত গাত্রহরিদ্রার অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই। 

বীকুড়া এবং মেদ্িনীপুরে--[উড়িম্ারও]--নিতা তেল-হলুদ মাখার 
ব্যবহার আছে। যাহা হউক, সংস্কারাথী বা সংস্কারাথিনী বালক- 

বালিকাদের অন্নপ্রান, চুড়ীকরণঃ উপনয়ন প্রভৃতি প্রতোক সংস্কারে 

গায়ে হলুদ দেওয়া হয়। 

অপ্রিবাস্ল--ইহ! বিবাহের পূর্বে অবগত করণীয় একটি মাঙ্গলিক 

অনুষ্ঠান বিশেষ। এই পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় অসমীয়া হিন্দুদিগের 
| অধিবাসের কথা আমরা বলিয়াছি। গোয়াল- 

পাড়! জেলায় অধিবাসের পূর্ধব দিন সন্ধ্যার পর 

বরপক্ষীয় কয়েকজন ব্যক্তি অধিবাসের ভার ও বাগ্ভকর সহ কন্যার 
বাটাতে গিয়া উপস্থিত হন। এই ভারগুলির মধো একখানি মৎস্য ও 

গন্ধ তৈলের, একখানি কলার এবং অপর একখানি চাউলের 

“ভার। এতহ্যতীত সাধামৃত অলঙ্কার, শখ, নিন্দুর, গন্ধতৈল, 

পন, সুপারি, দধি, চিনি, একখানি উড়ানী (চাদর ), আয়না, চিরুণী, 

অধিবামের ভার 



২০০ অসমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ্পদ্ধতি 

একটা বাক্স, একখানি অধিবাসের,. সাড়ী ও একখানি ঝঙিন 

গামছা_[অবস্থা . স্বচ্ছল হইলে বোম্বাই, পার্শি অথবা! বেনারসী-_ 
এই তিন রকম শাড়ীর মধ্যে যে কোন একখানি ভাল সাড়ী]-- 

পাঠাইয়। দেওয়| হয়। কন্ার বাড়ীতে এই ভ্রব্যগুলি সহ প্রেরিত এঁ 

ভারকে “অধিবাসের ভার” বলে। অধিবাসকালে কন্যাকে গন্ধতৈল. 

মাখান হয়। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বরপক্ষের বাটা হইতে স্ত্রীলোক 
গিয়া কন্যাকে এ শঙ্খ. ও সিন্দুর (৩) পরাইত। পাশ্চাত্য সভ্যতার 

ফলে ভদ্রলোকের বাটী হইতে কন্যার পিত্রালয় স্ত্রীলোক পাঠান 
বন্ধ হইয়া গিয়াছে । এ কারণ, কন্যার আত্মীয়! স্ত্রীলোকের। কন্যাকে 

উহা পরাইয়। দেন। ইহার পরে মন্ত্র পাঠপূর্বক অধিবান হয়। 
পূর্ববঙ্গে খগ.বেদীয় বারের ত্রাঙ্ণণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে বিবাহের 
পূর্ববদিনে অধিবাসের ত্রব্াদি যথাবিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা আছে। 

গঙ্গাজল” নামক সম্বতি নিবন্ধে অধিবাস শব্দ আছে, 

কিন্তু উহার অর্থ নাই। “সংক্কারোগন্ধমাল্যাছ্যন্ততম্টাদধিবাসনম্” - 
অমরকোষের এই গ্লোকানুনারে গন্ধ এবং 

মাল্য প্রভৃতি মাঙ্গলিক পদার্থ দ্বার! সংস্কার 

বিশেষকে “অধিবাসন+ বা “অধিবাস, বলে। এসম্বন্ধে হেমচজ্দের 

অভিধান চিস্তামণিতেও পাওয়া যায়_“গন্ধমীল্যাদিনা যস্ত সংস্কারঃ 

সোহধিবাস্নম্”। কোলক্রক সাহেব অধিবাঁসনের অর্থ এইরূপ লিখিয়া- 
ছেন-01050110 ৮107 0910100778৭) ৮1001170116 আ1122005 

[580৪ €$০, যাহা হউক, “বাস, শবের অর্থ স্থগন্ধ। 'অধিবাস” 

শবে সাধারণতঃ “দেহকে স্থগন্গযুক্ত করা” বুঝায় । 

ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশ।ল, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুকুমারীদের বিবাহের 

পুর্ববে এই প্রথাটা প্রতিপালিত হয় ন|। 

অধিবাসের অর্থ 



গোয়ালপাড়! অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২০১ 

অধিবাসকালে ঘটস্থাপনা করিয়া উহাতে সিন্দুরদান করা হুয়। 

সামবেদীয় ভবদেবের পদ্ধতিতে "ও সিষ্ষোরুচ্ছাসে পতয়স্তমুক্ষণম্। 
হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ-্থ গৃভূতে” এই মন্ত্রী আছে; কিন্তু গুণবিষু, 

“সিদ্ধোঃ* অর্থে “উদ্কন্ত”, ' অর্থাৎ “জলের” করিয়াছেন। সিঙ্দুরের 
সহিত ইহার কোনও সম্পর্কনাই। অধিবাসের বন্ত্রবানি পরিধান 
করাইয়া অধিবাস-ক্রিয়। সম্পাদিত করিতে হয়। কাল রং শুভপ্রদ 
নহে ধলিয়া এ কাপড়ের পাড় লাল অথবা অন্য রংয়ের হওয়৷ আবশ্তক। 

অন্তান্ত সাড়ী ও গহনাগুলি বিবাহের পরদিন কন্যা পরিধান করে। 

সম্প্রদানকালে পিতৃদত্ত অলঙ্কার পরাইয়া সম্প্রদান করা হয়। 
বিবাহের পর অধিবাসের সাড়ীখানি নাপিত পাইয়া থাকে। 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রান্ধণ ও তাহাদের অনুগত ভত্রসমাজে 

পঞ্চানন-কৃত 'শকন্ম পদ্ধতি” গ্রন্থের বিবাহ-বিধি অনুসারে অধিবাস 

করান-হয় এবং নিম্ন শ্লোকের লিখিত ভ্রব্য সামগ্রীর দ্বার! এ কাধ্য 

করান হয় £-- 
রজতং শিলকঞ্ষচেব তৈলং গন্ধং ক্রমেণ চ। 

কজ্জলং শাস্তিকরণং ধূপে| দীপন্তথা পরে ॥ 
অঞ্ুনং সিন্দুরং পুষ্পং ফলং খড়গমুদাহতম। 

দর্পণং দধি নির্শচ্ছং স্থিরীকরণ রক্ষণম ॥ 
রজত, শিলা, গন্ধতৈল প্রভৃতি দ্রব্য অধিবাসকালে মন্তকে, কপালে 

ও হন্তে যথাসম্ভব স্পর্শ করাইতে হয়। বাঙ্গাল। দেশে বরণভালাতে 
“মহী” (গঙ্গামৃত্তিকা), গন্ধ (চন্দন), শিলা, ধান্য, দর্ববা, পুষ্প, ফল, দধি, 

স্বত, কজ্জল, গোরোচনা, শ্বেতসর্ষপ, রৌপ্য, তাত্রঃ দীপ, দর্পণ চামর, 

শঙ্খ, স্বস্তিক এবং সিন্দুর সন্দরভাবে সাজান থাকে । একটা গর, বা 

“ছিরি*ও গড়া হয়। এই অধিবাসের ভ্রব্যগুলি খক্, সাম অথবা 

যজুর্ব্বেদীয় সকলের পক্ষেই সমান। 



২০২. আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ্-পদ্ধতি 

গোয়ালপাড়া জেলার প্রথামতই কোচবিহারের পাশ্চাত্য বৈদিক 

শ্রেণীর ব্রাহ্ণদিগের বিবাহে বর-কন্তার “অধিবাস+ করা হয়। 

কোচবিহার এবং উত্তর  পশুপতি পদ্ধতিতে এই অধিবাসের কোনও 
দক্ষিণ ও পশ্চিম- উল্লেখ নাই। পূর্ব্ব এবং উত্তর বের ভত্র- 
বঙ্ষে অধিবাস : সমাজে বরের বাটা হইতে কন্তার বাটীতে 

অধিবাসের দ্রব্যাদি রীতিমতভাবে পাঠান হয়। দক্ষিণ এবং পশ্চিম 

বঙ্গে মহী, গন্ধ, শিলাঁ, দূর্ববা প্রভৃতি বরণভালার, প্রত্যেক দ্রব্য রা 
পৃথক্ পৃথক এবং শেষে বরণভাল। দ্বারা “অনয়! মহা”--(অনেন গন্ধেন 

ইত্যাদি ক্রমশঃ প্রত্যেক দ্রব্যের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক)-__“অমুকং বা 
অমুকীং অধিবাসায়মি” [অর্থাৎ এই মৃতিকা দ্বারা অমুক ব। 

অমুকীর অধিবাস করি] এই মন্ত্রে অধিবাস-ক্রিয়৷ সম্পাদন করা হয় 
এবং আতপ চাউল ও কলাইভাল বাটিয়া প্রস্তুত "শ্রী বা “ছিরি” নামক 
স্বস্তিকাকার মাঙ্গলিক একটী বিশেষ বস্তর ঘ্বার$ও. অধিবান করা হয়। 

অধিবাঁসের "ভারের” পরিবর্তে তথায় বরের বাড়ী হইতে কন্তার বাড়ীতে 
বরের অভিভাবকের সঙ্গতির অন্থরূপ বড় গোছের গায়ে হলুদের তত 

নামক উপহার-সম্ভার প্রেরিত হইয়া থাকে । 

অধিবামের পর “কুলাইভাঙ্গা, এবং শেষ রাত্রিতে, চচড়াপানি 
তোলা” ও “পাছলা কাটা, নামক তিনটী আচার যথাক্রমে বিবাহের 

কলাই ভাঙ্গা, চড়াপানি দিন প্রত্যুন্নে অহৃষ্ঠিত হয়। মুশিদাবাদ 

তোলা, পাছলা কাটা ও . অঞ্চলের হিন্দুসমাজেও কলাইভাঙ্গার গ্রচলন 

দোহাগ-ভাত খাওয়া আছে। বর-কন্তার স্নানার্থ বাটার সধবারা 

শীতল জল কুম্ত ভরিয়া রাখিয়া দেন, তাহাকে 'চড়াপানি তোলা" 

বলে। "চড়াপানি. কলিকাতার সন্গিহিত অঞ্চলের “জলসাধা' 

বা «জলসহা, প্রথার অন্ুরূপ। বিবাহের দিন এঁ সধবাদিগকে যে 

"সোহাগ ভাত” খাওয়ান হয়, তাহার জন্য বিবাহের পূর্ব 
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দিন একটা কর্দলীকাণ্ড বর কন্যার দ্বারা সাতপাক স্তা জড়াইয়া; 

লইবার' পর কোন একটী স্ুলক্ষণা এবং লৌভাগ্যবতী সধবা নারী 
এক নিঃশ্বাসে এ কলাগাছ কাটেন। ইহাকেই 'পাছল! কাটা” বলে।, 
'পাছলার” অর্থ-_গাছের ভিতরের মজ্জা বা “মাইজ' | * কলাগাছের, 
মধ্যস্থ মা'জটা পরে বণিত সোহাগ ভাতের ব্য্জনের অন্যতমরূপে, 
ব্যবহৃত হয়। সোহাগ” শব্দটা সংস্কৃত “সৌভাগ্য” শব্দের প্রাকৃত 
ব! অপভ্রংশ 1 যে পুরুষকে তীহার স্ত্রী খুব ভালবাসেন, তাহাকে 
“ক্ভগ” এবং যে্ত্রীকে তাহার স্বামী অতিশয় ভালবাসেন তাহাকে, 
'স্ভগ।' বলে। স্থভগ এবং স্থভগার ভাবকে “সৌভাগ্যম্” বলে। 

'স্ভগ1* বাঙ্গাল! ভাষায় “নুয়ো” বা 'সো" এবং স্ভগার বিপরীত. 

ুরভগা-্্টিয়ো। বা “দো” হইয়াছে। “সোহাগ ভাত” আচারের, 

মৌলিক উদ্দেশ্য এই যে, সৌভাগ্যবতী (স্থুয়ো বা সোহাগিনী )। 
নারীগণ থোড়ের এ ব্যঞ্জন (৪) খাইলে বড় ক্ুভগ' এবং কন্তা 
'স্থভগা” হইবেন | ফুরোগীয় নরতত্ব শান্রের শান্ত্রীরা এই প্রকার, 

প্রথাকে []0159091020110 1210 বলেন। 

বিবাহ দিনে পূর্ববান্তে গোয়ালপাড়া অঞ্চলের উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু- 

মমাজে ঘট স্থাপনা করিয়া উভয় পক্ষের প্রথমে গণেশ পুজা”, 

ফোড়ষ মাতৃকা পুজা, স্হ- গৌর্ধযাঁদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, চেদ্িরাজ. 
ধারা দান ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ উপরিচর বহর (৫) পূজা এবং তাহার 

প্রত্যর্থে বন্থধারা দেওয়। হয়। ইহার পর বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ শ্রাছ) 
এবং ব্রাঙ্গণ-ভোজন প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন কর। হয়। কামরূপ অঞ্চলেও 
সস পপ পদ পে ক শত আশ ০ এ. 

০. স্পসিপীশীিসসস্প 

(৯) এ ব্যঞন, মত্ম্ত এবং অতিরিক্ত তৈলনংযোগে এঁ দেশের লৌকের রুচিতে. 

নাকি বড়ই হুম্বাদ। বাহার! এ অত্যু্ম হ্যপ্তন খাইয়াছেন, তাহাদের সকলেই 
উহার প্রশংস! করিয়াছেন ।' | 

(৫) উপরিচয় বহ্ছ_-ইনি আকাশগামী রথে চড়িয়। শুন্থমার্গে ভ্রমণ করিতে. 
পাঁরিতেন বলিয়। ইহার এই নাম হইস্বাছিল। 



২০৪ অনমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

বৈবাহিক নান্দীমুখ শ্রাদ্ধের অঙ্গভাবে গৌধ্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পৃজা হয়। 
এক্ষণে ষোড়শ মাতৃক। পুজার কথা বল! যাউক। ষোড়শ মাতৃকার 

নাম যথা £_গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধ|, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, 
দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শাস্তি পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, বারাহী (৬) এবং 

কৌবেরী (৭)+ প্রথমে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পুজা করিয়া উক্ত 
ঘটের সম্ুখভাগে আলিপনা দ্বারা যোড়ষটা মণ্ডল লেখা হয়, 
এবং প্রত্যেক মগ্ডলে এক একটী বদরী ফল (কুল) অথবা 
অভাবে পাতা রাখিয়! দেওয়া! হয়। সেগুলির উপর দর্ধি, দুর্ববা, 

আতপ ওল, সিন্দুর ও বস্ত্রাদি রাখিয়! প্রত্যেক মাতৃকার পুজা 
করার নাম “ষোড়শ মাতৃকা পুজা” । কেবল বিবাহে নহে, বালক 

বালিকাদের প্রত্যেক মাঙ্গল্য কার্যে মাতৃকাদের পূজা করিতে হয়। 

[মহাভারতের বন পর্বে কান্ঠিকেয়ের জন্ম-বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে, মাতৃগণ অতিশয় হিংম্র দেবতা। প্রত্যেক শুভ-কার্য্যের 

প্রথমে তাহাদের পৃজ! অর্চনা না করিলে তীহারা অমঙ্গল করিতে 

পারেন]। ঘরের উত্তর দিকের “কুড্ো' (দেওয়ালে অথবা বেড়ায়) 

সংলগ্ন গোময় লিপ্ত স্থানে কুশপত্রত্রয় নিম্নাগ্র করিয়৷ তনিয়ে তওুল 

চূর্ণ দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদল পন্ে ধান্য ছড়াইয়া দিয়া এ গোময় লিপ্ত 
স্থানে দধি, দুর্বা এবং সিন্দুর দিয়া পাঁচবার অথবা সাতবার 

স্বতধারা দেওয়া! হয়। ইহাকেই “বন্থধারা দান” বলে। চন্দ্র বংশীয় 

চেদ্দিকুলের অতি প্রতাগী নরপতি উপরিচর বন্থ জ্ঞানে, বিদ্যায় 

এবং ধর্মাচরণে আদর্শ রাজা ছিলেন। একদ]1 দেবগণ এবং খষিগণের 

মধ্যে “য়জ্ঞে পশুবধ করা অবশ্ঠ কর্তব্য অথবা শশ্য দ্বারাই যজ্ঞ 

ধনিষ্পন্ন হইতে পারে” এই প্রশ্ন লইয়া বিবাদ বাধিয়াছিল। দেবগণ 

(৬) এবং (৭)--ই'হারা যে মাতৃকাগণের মধো মার্কত্ডেয় চণ্ীতে শতৃ- 

খনিশস্তু বধের উপাখ্যানে তাহার উল্লেখ আছে। 
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কর্তৃক মধ্যস্থ আহ্ত হইয়া মহারাজ উপরিচর বস্থু পক্ষপাত বশতঃ দেব- 

গণেরঅনকূলে [পশুবধের পক্ষে] মত দেওয়ার জন্য খধিগণের অভিসম্পাতে 

আকাশ হইতে পতিত হইয়! অনন্তকালের নিমিত্ত পাতালে বাদ করিতে 
বাধ্য হন এবং তাহার জীবিকা এবং প্রীতির জন)ই «বস্থধারা” রূপ ঘ্বত- 

ধার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। মগধ সম্রাট জরাসন্ধ এবং “বস্থ' ওপাধিক 

কায়স্থরা চেদ্দিরাজ উপরিচর বস্থর বংশজাত বলিয়। পরিচিত। যাহ! 
হউক, বুদ্ধিশ্রাঙ্ধের অপর নাম আত্যদয়িক শ্রাদ্ধ। বিবাহাদি মাঙ্গলিক 

কার্য্ের পূর্বে অনুষ্ঠিত পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদি কর্শকে অভ্যুদয়ের হেতু 

বিবেচনা করা হয় এবং তজ্জন্ত ইহাকে আত্যুদ্রপ্িক শ্রাদ্ধ বা! নান্দীমুখ 

শান্ধ বলে। উন্নতি বা কল॥াণ-কামনায় করা হয় বলিয়া তদ্ধিতের 

নিয়মান্ুসারে “অতুযদয়” শব হইতে «আত্যুদগ্িক' শব প্রস্তুত হইয়াছে । 

স্মার্ত ভট্টাচার্য্য ম্বকীয় “উদ্বাহতত্বে* লিখিয়াছেন-_“নান্দী-সমুদ্ধিরিতি 

কথ্যতে' ইতি ব্রদ্পুরাণান্নান্দীমুখে, পুত্রািসমৃদ্ধিনামাদিরূপে বিবাহে, 

বিশেষণস্ত বিবাহাদেব পুত্রাদি-সমৃদ্ধিলাভ-জ্ঞাপনায় ।” নান্দী [সমুদ্ধি, কল্যাণ 

বা উন্নতি ] যাহার মুখ বা উদ্দেশ্ত, তাহাকে “নান্দীমুখ বলে । 
গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বিবাহের দিন বৈকালে আত্যুদয়িকের পর 

গন্ধতৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়৷ বরের বাড়ীতে ৰরকে এবং কন্তার বাড়ীতে 
ও 1 কন্তাকে ম্লান করান হয়। বাঙ্গাল দেশের 

হিন্দুসমাজে গাত্র-হরিদ্রা নামক প্রথা একটা 

অপরিহার্ধয বৈবাহিক অনুষ্ঠান ঃ কেননা-_ইহ। 

দেশাচার গোয়ালপাড়া মহকুমার ব্রাক্মণ ও তাহাদের অন্গগত উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুসমাজে বর-কন্তার বাট। হরিদ্রা মাথিয়া সান কর! ব্যতীত “গান 

হরিজ্রা” নামক বিশেষ কোন অনুষ্ঠান নাই। 

আত্যুদয়িক শ্রাদ্ধের দিন বৈকালে নাপিতের 

দ্বারা বর-কন্তাকে ক্ষোর করান হইলে তীহা- 

গন্ধ তৈল ও 

গাত্র হগিদ্রা 

সোহাগতোলা, সধবাদের| 

সোহাগ ভাত খাওয়। 

১৪ ক 



২০৬ অসমীয় হিন্দুরিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

দ্রিগকে স্নান করান হয় এবং তৎপরে “সোহাগ তোলা"” নামক স্ত্রীআচার 

অনুষ্ঠিত হয়। বর ও কন্যার বাড়ীর অথবা প্রতিবেশিনী সধবারা নর্দীতে-_. 

[কাছে নদী ন! থাকিলে পুষ্করিণীতে] স্ত্রী আচারের বিবিধ আড়ম্বরের সহিত 

“সোহাগ জল” উঠাইয়া আনেন। ইহার উদ্দেশ, ভাবী পতি এবং পত্ীর 

মধ্যে প্রেমের দৃঢ়তা স্থাপন । এয়োরা এবং বর-কন্তার মাতা ব৷ মাতৃস্থানীয় 

জনৈক নারী উপবাপিনী থাকিয়। বর-কন্তার মস্তকের উপর চন্দ্রাতপের ন্যায় 

কাপড় ধরিয় নান। প্রকার মাঙ্গলিক দ্রব্য ছড়াইয়| দেন। সোহাগ তোলার 

সময় গীতবাছ্য ও ঘন ঘন উলুধবনি দেওয়া চলিতে থাকে । 'সোহাগ তোলার, 

পর বরের বাটীতে বরের এবং কন্তার বাটাতে কণ্ঠার মণিবন্ধে লাল স্থৃতা 

দিয়া দুর্ববাগুচ্ছ বীধিয়া দেওয়। হয়। অতঃপর বর অথব! কন্যার মাতা 
কিংবা পাচ জন অথব| সাত জন সধব! এবং স্থৃভগ! মহিলা নুতন হাড়ীতে 
ও খোলায় অন্ন-ব্যগ্তন রন্ধন করিয়া! অখণ্ড কদলী পত্রে ঢালির। সাতিশয় 

আমোদ-আহলাদ সহকারে ভোজন করেন। একরূপ ভোজনকে, “সোহাগ 

ভাত” খাওয়া বলে। ন্ুত। দিয়! দূর্বাগুচ্ছ বাধিয়। দেওয়! প্রসঙ্গে এখানে 

রা উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিম বাঙ্গালা কলিকাতার 
পশ্চিম বাঙ্গালার র 

] 

ূ 
নিকটস্থ অনেক স্থানেই অধিবাসের সময়ে বরণ- 

মঙ্গল ত্র ৰ 
1 ডালায় অধিবাস-ভ্রব্টের অন্তর্গত দ্রব্যগুলির 

সঙ্গে তৈল-হরিদ্র। মাখান নুতন কাটা সভায় দুর্বার গুচ্ছ বাধা থাকে। 

অধিবাদের পরক্ষণেই পুরোহিত নিজে এ দূর্ববার গুচ্ছ সমন্বিত এবং তৈল 
হরিদ্রা-সিক্ত স্থত্র বর অথবা কন্যার--[ বরের ডান হাত্তের এবং কন্যার 
বাম হাতের ]_মণিবন্ধে বা কব্জিতে বাঁধিয়া দেন। ইহাকে মল 
সুত্র বা “মঙ্গল কঙ্কণ” বলে। বিবাহউৎসবের সমাপ্তি হইলে, সধবা 
নারীরা এক শ্রভ মৃহূর্তে বর-কন্যা। উভয়ের হাতের স্ৃত্ত! খুলিয়া “কন্কণ 
মোচন” কঞেন। প্রাচীন কবি. ভবভূতি তাহার “'মহাবীরচরিতম্” 
নাটকে রাম-দীতার বিবাছের পর “কন্কণমোচন" করার উল্লেখ, 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-গ্রন্ধতি ২০৭ 

একরিয়াছেন। তৎমন্বক্ধে বিবরণটী এইরূপ £-_রাম-সীতার বিবাহের পর, 
'উৎসবানন্দের সময়ে, সহসা নিথিল-ক্ষত্রিয়-শক্রু অতিমাত্র রুষ্ট পরশুরাম 

হরধনূর্ভঙ্গকারক শ্রীরামচন্দ্রকে বধ করিবার উদ্দেশ্তে অস্তঃপুরে এবেশ 

করিয়া মহা আক্ষালন এবং অত্যধিক আত্মপ্রশংনা করিতেছিলেন। 

এই সময়ে কঞ্চুকী আপিয়! জনককে বলিলেন,_-“দেব্যঃ কঙ্কণমোচনায় 
মিলিত রাজন বরঃ প্রেষ্যতাম্” ; অর্থাৎ--“হে রাজন, রাণীর! বরের 

হন্তন্থত্র খুলিয়৷ দ্বার আয়োঞ্গন করিতেছেন, বরকে পাঠাইয়া দরিউন।” 

তখন জনক এবং তীহার পুরোহিত শতানন্দ, রামকে বলিলেন--“বৎস 

'বামভব্র, তোমার শ্বাশুড়ীরা তোমাকে ভাকিতেছেন, অতএব তুমি 
কঞ্চুকীর সহিত যাও”-_[ মহাবীর চরিত, দ্বিতীয় অঙ্ক ]। 

উক্ত সোহাগ ভাত খাওয়ার পর বাটার মহিলার! বরকে স্ুুলঙ্গিত 

করেন। এই সঙ্জার বিবরণ যথ। :__মস্তকে উষ্ধীষ, ললাটে স্বর্ণ বটের 

রি আটা ও সোহাগার খৈ দ্বারা ফোটা, কে 

- প্ুপ্পমাল্য, মণিবন্ধে রক্ষা বন্ধন (দুর্বার 

আটী) গাত্রে- উত্তরীয় এবং পরিধানে রঞ্রিত 

বন্ত্র। তৎপরে শুভক্ষণে বর, কন্ঠার বাড়ী যাত্রা করেন। উক্ত সোহাগার 

ধৈ দ্বারা ফোট। দেওয়ার প্রথা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এখানেও 17০- 

£00501980)10 2951০ এর প্রয়োগ হইয়াছে । সোন।॥ রূপা প্রভৃতি 

ধাতু জুড়িবার জন্য টন্কণ (8০130) নামক ক্ষার জাতীয় পদাথের সাহায) 

আবশ্যক হয়। দুইটা ধাতুর অংশ জুড়িতে সাহাধ্য করে__[ মিলন করে ] 

--বলিয়। বাঙ্গালায় উহাকে সোহাগ! [ “সৌভাগ)” শবের অপতভ্রংশ ) 

বলে। বর এবং.কন)ার মিলন (দ্1এ৯)এর মত সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে 

বরের কপালে উহার ফোট। দেওয়।র প্রচলন হইয়াছে বলয়। অনুমান হয়। 

স্বার্ড ভট্টাচার্য তাহার “উদ্ধাহ তত্বে”” মত্ন্ত পুরাণের নামোল্লেখ করিয়া 

নিমনলিধিত গ্লোকে “সৌভাগ্য তিলকের”? ৰর্ণন। করিয়াছেন। বথ! £- 

বরসাজ ও বরের 

কন্য। বাড়ী বাত্র। 



২০৮ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

“সৌভাগ্য. তিলকমাহ মৎস্তপুরাণম্-- 
গোরৌচনং স গোসৃত্রং শুফ গোশরৃতং তথ|। 
দধি-চন্দন-সশ্িশ্রং ললাটে তিলকং ন্যস্ৎে। 

সৌভাগ্য'রোগ্যরুদ্ যস্মাৎ সদা চ ললিতাপ্রিয়ম্ ॥” 
অর্থাৎ__গোরোচনা, গোমৃত্র, শুকৃনা গোবর, দধি এবং চন্দন মিশ্রিত 

করিয়া ললাটে তিলক দিবে। ইহা সৌভাগ্যজনক, আরোগ্যকারী এবং 

সর্বদ। ললিতার (ছুর্গার ) প্রিয়” যাহা৷ হউক, পশ্চিম বাঙ্গীলার কোন 
কোন স্থানে বর জাতি হাতে মিতবর সহ একই যানে কন্যার পিক্রালয়ে' 
বিবাহ করিতে যান। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে বরের জাতি ধারণ কিংবা 

মিতবর সহ গমনের প্রথা নাই। পূর্ববঙ্গ, মুগিদাবাদ ও কোচবিহার 

অঞ্চলে বরের হাতে জাতি থাকে না,-ধাতুময় দর্পণ থাকে। নাপিত 
বরকে এ দর্পণ দিয়া থাকে । কুমার শ্রীযুত বিপ্রনারায়ণ তত্বনিধি বি-এ 

মহাশয় বলেন-_-“কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী জাতীয় বর যখন 
বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ী যাত্রা করেন, তখন তাহার মন্তকে-__পাগড়ী, 

হত্তে-_ দর্পণ, ছুরি, এক জোড়া স্থপারি, আত্রপল্লব, ধানের শীষ ও কয়েক 

গাছি দুর্ববা থাকে । হস্তের দ্রব্যগুলি দর্পণের বাট সহ বাধা থাকে ।” 
আমর! ২০৩ পৃষ্ঠায় ও ২০৭ পৃষ্ঠায় [70770126010 11981৫এর. 

কথা বলিয়াছি। এই বিষয়টা জানিবার জন্য অনেকের আগ্রহ জন্মিতে 

+.75555--7 প্ারে। কোনও দ্রব্যের নিয়মিতভাবে অধিক: 
[01009009010 

নিরজালি দিন ব্যবহারে মানুষের দেহে পীঁড়ার যে সকল 

| লক্ষণ উপস্থিত হয়, যেমন £১156110 বা 

সেকৈ! বিষের ফলে উদরাময় অথব! রক্তভেদ ; ০19181 বা আফিংএর 
ফলে দারুণ কোষ্ঠবন্ধ (0১500865 ০0103008007) ) ০10100008 ঝ। 

(0911):75এর ফলে পালাজর ; 10090091)218র ফলে বমন 09101 

7০০16 বা এরও টতৈলের ফলে জলবৎ ভেদ-_ ইত্যাদি, এ ভ্রব্যগুলি। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-প দ্ধতি ২০৯ 

এ এঁ 97009996010 - মতের ওঁষধ। ইহার যুক্তি এই-_“সমঃ সমং 

শময়তি** । কোন মানুষের উদ্ারাময় ব1 রক্তভেদ পীড়া হইলে 4789019, 

দারুণ কোষ্ঠবদ্ধ হইলে আফিং পালাজ্বর হইলে 01.17902% বা] ৫010106, 
বমন রোগে 109080 (10)690%00991)9709) এবং জলবৎ ভেদে 01690) 

8৪০11 [এরও তৈল,] ওষধরূপে প্রয়োগ করিলে ভাল হইবে। “বিষের 
উষধ বিষ” বা 9/%///2 9%/276%5 0127৮ 02 50189 601085 

৪ 0019 5 009 116 ইহাই [70776008%5র মূল নীতি। 

আমাদের দেশেও (১) চড়ুই পক্ষীর এবং ছাগের স্ত্রীশঙ্গমের শক্তি 
দেখিয়া ধাতুক্ষীণ [107006679 ] রোগে চড়ুই পাখীর মাংস, ছাগের 

ংস এবং অগ্ডকোষ রোগীকে খাওযান হয়; (২) যেহেতু কোকিল 

পাখীর কন্বর উচ্চ এবং মিষ্ট, স্থুতরাং কোকিলের মাংস খাইলে লোকে 

স্থগায়ক হয়; (১) অনাবৃষ্টি হইলে শিবলিঙ্গ বা শালগ্রাম শিলাকে 
জলের নীচে কিছুদিন ডূবাইয়া রাখিলে, বৃষ্টিতে দেশ ডুবিয়া ষাইবে ) 
(৪) নববিবাহিতা অথবা নৃতন পুষ্পবতী নারী কাহারও খোকাকে 
অথবা একটা নোড়াকে কোলে করিয়৷ থাকিলে শীঘ্রই তাহার নিজের 

কোল আলো করিবে; (৫) যেহেতু শিল! [36০06] এবং ঞব নক্ষত্র 

[2০15 8%:] অচল, [ক্রুব শব্দের অর্থই স্থির, অচল] সেই হেতু 

নব-বিবাহিতা পত্বী শিলার উপর ফ্রাড়াইলে এবং ঞুবকে দেখিলে 

তিনি পতিকূলে অচল থাকিবেন; (৬) ইতু পুজা বা মিতু [মিত্র] 

পূজায় শরায় নানাবিধ রবি শস্তের বীজ বপন করিলে [মিত্র বা 

স্থধ্যের নামান্তর রবি] দেশে প্রচুর রবিশম্ত উৎপন্ন হইবে ইত্যাদি 

বিশ্বাস প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সভ্যাসভ্য প্রত্যেক দেশের নর- 
নারীর মনে এইরূপ ভাব থাকায় এই জাতীয় নানাবিধ অসংখ্য 
আচারের উদ্ভব হইয়াছে । সমাজতত্জ্ঞ [409১০০1০৪1৪] পঙ্িতেরা 

ইহাকেই [০19০-48510 বলেন । 



ক্ষেণ, কোচ ও রাজবংশী 

চতুর্দশ অধ্যায় 

গন্ধতৈল, গাত্রহরিত্রা এবং সোহাগ তোল! ইত্যার্দি আচার, ব্রাহ্ধণ 

এবং কায়স্থাদি উপনিবিষ্ট উচ্চ-শ্রেণীর মধ্যে গ্রচলিত আছে । আঙ্জকাল 

(রাজবংশী ও ক্ষেণের. রাজবংশীরা আপনারদিগকে ক্ত্রিয এবং 
বরাহ্মণ-কায়স্থের ক্ষেণেরা “কায়স্থ' বলিয়৷ পরিচিত করিবার 

প্রথার অনুকরণ চেষ্টা উদ্দেশ্যে এ প্রথাগুলির কতক কতক অন্থকরণ 

করিতেছেন। গোয়ালপাড়া, রঙ্গপুর ও কোচবিহার অঞ্চলের 

রাজবংশী, ক্ষেণ কোচ এবং মেচ আদি প্ররুত আদিম অধিবাদী- 
দিগের মধ্যে উল্লিখিত রীতিগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রারস্তকালেও 

বিদ্যমান ছিল না। দেশাচার ও জাত্যাচারই উহাদের অবলম্বন ছিল, 
এবং এই পুস্তকের ১৮৯ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে । রঙ্গপুর 
এবং কোচবিহার রাজ্যের নিবাসী অথবা প্রবাসী ব্রাক্ষণ, কায়স্থাদি 

উচ্চ-জাতির পো বা বৃদ্ধ বয়স্ক যে কোনও সামাজিক সঙ্জন জানেন-_ 
“্রাজবংশীর। এক্ষণে জল আচরণীয় জাতীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন 
বটে, কিন্তু পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে কোচবিহারের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থরা 
তাহাদের জল ক্দাচ ব্যবহার করিতেন না1” তবে শতাধিক 

বৎসর পূর্বব হইতে ক্ষেণজাতি জঙ্গ আচরণীয় বলিয়া পরিগণিত আছে। 

রাজবংশীরা, কোচরাজ বংশের দায়াদ। বর্তমান সময়ে ধাহারা 
“রাজবংশী” জাতি বলিয়া পরিচিত, কাঁলিকা পুরাণে এবং দেশের প্রাচীন 

রাজবংশী জাতি কোচ- এঁতিহানুসারে তাহারা যছুবংশীয় সহশ্ার্জুন 
রাজবংশের দ্বায়াদ কার্ভবীধ্যের কতিপয় পুত্রের বংশধর বলিয়া . 

পরিচিত পরশ্তরামের সহিত যুদ্ধে উক্ত সহম্রাঙ্জুনের দ্বাদশ পুত্র 
কোন ক্রমে রক্ষা পাইয়া কামরূপ দেশের আদিম অধিবাসী কোচ 
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মেচ এবং কাছারি প্রভৃতি জাতির আশ্রয়ে বসতি করিতে থাকেন এবং 

তাহাদের কন্য] গ্রহণ করত বংশরক্ষা করেন। এই দ্বাদশ পরিবারের মধ্যে 
একটী পরিবারে কালক্রমে “হাড়িয়। মণ্ডল" নামক এক বিশেষ সৌভাগ)বান্ 

পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তাহার পত্বীদ্বয়ের গর্ভে মহাদেবের কৃপায় 

শিশু এবং বিশু নামক দুই কুলপাবন পুত্ররত্বের জন্ম হয়। তাহাদের 

মধ্যে শিশু বা শিষ্য সিং জলপাইগুড়ি ব। বৈকুঠপুরের রায়কত বংশের 

এবং বিশু বা বিশ্ব সিংহ কোচবিহার [এবং কামরূপের আরও কতকগুলি - 

রাজ্যের] রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়। বিখ্যাত হন। মহাদেবের কৃপায় 

জাত হওয়ায় মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণ শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া 

ইতিহাসে চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। কাঁলিকাপুরাণ, যোগিনীত্ন্্র এবং 

শিববংশীয় রাজগণের বংশাবলীতে উক্ত এতিহা সংরক্ষিত আ'ছ। 

কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। মহারাজ বিশ্বমিংহ এবং 

তাহার স্থযোগ্য পুত্র মহারাজ নরনারায়ণ এবং সেনাপতি শুরুধবজ-__[ বা 

চিলারায়-__অসমীয়! উচ্চারণ শিলারায় ] গ্রধানতঃ এই স্বদেশী সৈন্যদলের 

সাহায্যেই মুল্সিম শক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়! ভারতের পূর্ববোত্তর 
অংশে একটা বিশাল সাম্মাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কোচবিহ্থার 

রাজবংশের পুত্র-কন্যাদ্দিগের বিবাহ নিয়মিতরূপে রাজবংশী পরিবারের 

সহিত চইয়! আসিতেছে,_-কুচিৎ ছুই এক স্থলে অন্য জাতির সহিতও 

হইয়াছে । রাজবংশী জাতীর মধো বহু “পরিবার” কারী এবং 'ইশর'-_ 

[ কোচরাজ বংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধের জনা গ্রাঞ্চ ]_ উপাধি 

খুব গৌরবের সহিত ব্যবহার করিয়া আমিতেছেন। স্বীয় গুণাভিরাম 

রায় বড়য়! বাহাদুর তাহার “আসাম বুরঞীতে লিখিয়াছেন--“কৌচ- 

বিহারর রাজা! কৌচবংশর হোবার নিমিত্তে ভাটী অঞ্চলর কৌচে রাজ- 

বংশী বুলি কয় 1 

যোগিনীতস্ত্রের এতিহানুসারে মহারাজ বিশ্বসিংহ হ্বয়ং মহাদেবের পুত্র 



২১২ অসমীয়া হিন্দুর্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

বলিয়৷ গৃহীত হওয়ায় তাহার বংশধরেরা1 শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া 

বিখ্যাত হইয়াছেন । যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণ ( বুহদারণ্যক ) 
উপনিষদের প্রথম অধায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে 

ইন্দ্র, বরুণ, সোম, পর্্জন্য, যম এবং মৃত্যু 

7. নামক দেবগণের সহিত রুদ্র এবং ঈশান দেবও 
পক্ষত্রিয়” বলিয়াঅভিহিত হওয়ায়, সু্ধ্য-চন্দ্রাদি বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের মত 

শিববংশীয়দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব ও সনাতন শ্রোত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে ; 
ৃতরাং মহারাজ বিশ্বসিংহের বংশধরগণের যিনি যে স্থানে থাকুন, 

তাহাদেরও ক্ষত্রিয়ত্ব খ্বতঃপিদ্ধ হইতেছে । মন্ুষ/গণের মধ্যে গুণ এবং কর্ম 
বিভাগ বশতঃ যে চারি বর্ণের স্থষ্টি হইয়াছিল, তাহা ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট কথায় 

লিখিত আছে এবং বর্ণ ভেদের এই মূল নীতি-খবি-প্রণীত শাস্ত্রের সর্বত্রই 
অনুম্থত হুইয়াছে। রাজ্যশানন, শক্রদমন, প্রজাপালন, যোগ্য পাত্রে 
দান এবং উদার ধর্মভীব ক্ষত্রিয় বর্ণের লক্ষণ; সুতরাং শ্রুতি এবং অস্ত্রের 

আদেশবাণী ব্যতীত, শান্ত্রসিদ্ধ লক্ষণ দ্বার] বিচার করিলে'ও, মৃখল-পাঠান- 

আহমাদি প্রবল রাজশক্তির পরাজেতা এবং ভারতখণ্ডের পূর্ধোত্তর 

সীমান্তে বিশাল এক শ্বতত্বহিন্দু রাজোর প্রতিষ্ঠাতুগণকে যে প্রকৃত ক্ষত্রিয় 
বলিয়া নির্বিবাদে গ্রহণ করা যাইতে পারে, তৎম্বন্ধেও সন্দেহ নাই। 

বিশ্বসিংহ মূলতঃ ধে জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার আচারের 
কিছু কিছু বিবরণ তীয় বংশধরের আম্কুল্যে লিখিত “দরঙ্গ রাজবংশ 

বলী” নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত কর! 
হইল। উহাতে আছে, তিনি তাহার ইষ্টদেবের 

শ্রীত্যর্থে হাস, পায়রা, মহিষ, শূকর ও ছাগ 
এবং মদ-ভাতের নৈবেদ্য দিয়া ছিলেন £-- 

হংস পার মদ ভাত মহিষ শূকর 
কুকুর! ছাগল উপহার নিরস্তর। 

বিশ্বসিংহের বংশ- 

ধরগণ ক্ষত্রিয় 

বিশ্বনিংহের কুলাচার ও 

তাহার অন্তিম আদেশ 
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পাতিল! নাচন তথা মাদল বজাই। 

সবারো৷ মাজত তুলিলস্ত দেওধাই ॥ ৩২৭ 

মহারাজ বিশ্বসিংহের এ ঝুলাটার প্রসঙ্গে পাঠকবর্গের অবগতির জন্য 

পকিঞিৎ বল! সঙ্গত মনে করিতেছি । (১) অস্ত্রের ঘতে-_স্থলচর, জলচর 

এবং খেচর জীব মাত্রেই বলির যোগ্য। কালিকা! পুরাণে মানুষও বাদ 

পড়ে নাই। মহিষ এখন 9 সর্বত্র দুর্গাপূজা, কালীপুজায় বলি দেওয়া হয়। 

বরাহ বনা হইলে বন্য কুকুটের ন্যায় হিন্দুর জক্ষ্য। (২) মন্তুর মতে 

_ বাস এবং পায়রা! গৃহপালিত মৌরগ-মূরগীর ন্যায় অন্ক্ষ্য এবং উ্ভাদের 

ভোজন উপপাতকজনক হইলেও কামরূপের ব্রাঙ্গণেরা'ও হাস এবং পায়রা 

থাইয়া থাকেন । (৩) মদ তান্ত্রিক পুর্জার অপরিহার্যা অঙ্গ । অস্ত্রের 

মতে পৃথিবীর মানুষ মাত্রেই দীক্ষা! লাভের অধিকারী। মহাপূরুষীয় 

এবং গৌড়ীয় টৈষ্ণবধর্মের অপেক্ষা তান্ত্রিকধর্ম কম উদার নহে । (8) 

কোচবিহারে এখনও প্রত্যক্ষ দেখ যায়-_মৈথিল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের! খাসী, 

পায়র| এবং হাসের ডিম্বের ডাইল এবং বাঞ্তন দিয়া শিবকে ভাত 

খাওয়াইতেছেন। মহাভারতে দেখা যায়_-শিবের কাঁছে মানুষ বলিও 

দেওয়া হইঈত।* (৫) পাশুপত এবং বামাচার মতানুসারে সকল রকম 

খাদ্য-- [ আমিষ বা নিরামিষ ]--পবিত্র। (৬) হরিবংশের বিষুপর্বের 

(৮৭৮৮৮৯ অধ্যায়ে ) যছুবংশীয় নর-নারীর বন ভোজনের (910716) 

বর্ণনার ঘটাট। পাঠক একবার দেখিবেন। মদ এবং মাংসের এবং নাচা' 

নাচির এরূপ এলাহি কারখান!' অন্যত্র দুলভ। সেখানেও বরাহ, 

মহ্ষি, কুকুট কিছুরই অভাব নাই। (৮) অশ্বমেধ যজ্ঞে অগণ্য পশুবধ, 

এবং তাহাদের মাংসের পর্বত এবং মদের[পুকুর নহে]--সাগর 

তৈয়ারী ব করিতে ত হইত |" যাহ! হউক, উক্ত রাজা বিশ্বসিংহ 
এ রী উনি ৯৮ পে পপি পার স্্ শত 

ক । মহাভারত, সভাপর্বব, জরাসন্ধ রাঙ্জগার অত্যাচার বর্ণনা | 

+ মহাভারত অশ্বমেধ পর্বব, ৮৯ম অধ্যায় ত্রষ্টব)। 



২১৪ অদমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধতি 

মৃত্যুকালে পাত্র, মিত্র ও পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমার 

বংশের কেহ যেন রূপ ও গু৭সম্পন্না স্থন্দরী কোচ, মেছ কিংবা! কাছাড়ি, 
জাত্তির কন] ব্যতীত অন্য জাতির কন্যাকে.বিবাহ না করে £-- 

মোর বাক্য শুনা সাবধান নকরিবণ কেৰে" অন্য কাণ 

মোর বংশে কন) নানিব অন্য জাতির। 

ভাল ভাল রূপ গুণ চাই যথাত সুন্দর কন্যা পাই 
আনিবাহ! কন্যা কৌচ মেচ কাছারীর ॥ ২৭৭ 

. --দরঙগরাজ বংশাবলী 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আমর! পূর্বে বলিয়াছি,_-কোচবিহারের' 
রাজারা আপনাদ্দিগকে শিববংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া আমিতেছেন। 

পুরাণে দেখা যায়-_ ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর 
জাতি বিচারের আবশ্যকতা নাই। মন্ুর 

বচনে আছে--*স্ত্ীরত্বং দুস্কুলাদপি।” চন্দ্র 

ংশের আদি রাজা পুরুরব! হ্বর্গের বেশ্য। 

উর্বনীকে এবং এই বংশের দুষ্যন্ত স্বর্গবেশ্যা মেনকার কন্যা শকুস্থলাকে 

বিবাহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার পুত্র ভরতের উল্লেখ করিয়৷ দৈববাণী' 
(105001760 10655256) দুষ্যন্তকে বলিয়াছিলেন 2-- 

মাতা ভন্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ | 

ভরম্ব পুত্রং ছুষ্যস্ত মাবমংস্থা শকুম্তভলাম্ ॥ ১২১৯ 

_বিষুপুরাণ, ৪র্থ অংশ 

এই ক্লোকটা অতি প্রাচীন এবং ইহা মহাভারতে এবং প্রত্যেক মহাপুরাণে 

আছে। যাহা হউক, চন্দ্র এবং সুর্ধ্যবংশীয় অনেক রাজ! নাগকন্যা এবং 

অর্জুন বিধব। নাগকনা! উলুগীকে $ ভীম রাক্ষসী হিড়িম্বাকে ; শ্রীকৃষ্ণ 
জান্ববানের কনা! জান্ববতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই বিবাহজাত 
পুত্রের নাম “শা” । শান্তনু দানকন্যা এবং কন্যাভাবাপগত। সত্যবতীকে 

ক্ষত্রিয় রাজাদের স্ত্রীর 

কাতি বিচারের 

আবশ্যকতা নাই 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত 'বিবাহ-পদ্ধতি ২১৫. 

বিবাহ করিয়াছিলেন । বিচিত্রবীর্ধ্য সেই বিবাহের ফল। ক্র্ধ্যবংশীয় 
মেবারের রাজ। মহাবীর হামীর বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 

রাণা। কায়স্থসিংহ সেই বিবাহ্জাত পুত্র। তীহার দ্বারাই উদয়পুরের 
রাণাদের বংশ রক্ষা হইয়াছে । এই হামীর ১৩০১ খুষ্টাৰ হইতে 

রাজবংশীয় জাতির ক্ষত্রিযত্ব ১৩৬৬ খৃং অব পধ্যন্ত ৬৪ বৎসর কাল. 

অনুমানের ভিত্তি রাজত্ব করিয়াছিলেন। যাহা হুউক, ন্মরণা- 

তীতকাল হইতে শিববংশীম্ম রাজগণের সহিত ঘনিষ্টভাঁবে বৈবাহিক 
সম্বন্ধে সম্বদ্ধ “রাজবংশী জাতির ক্ষত্রিয়ত্বও ম্ুতরাং অনুমান 

করা যাইতে পারে। “তাহারা কোন্ রাজার বংশ হইতে উৎপন্ন ?” 
এই প্রশ্থের উত্তরে যদি “কোচবিহার রাজবংশে উৎপন্ন” বলিতে 

কাহারও আপত্তি থাকে, তাহ। হইলে কালিকাপুরাণ এবং কোচবিহার 

রাজবংশের শাখাবিশেষ “দরঙ্গ রাজবংশাবলী” প্রভৃতির এতিহা আশ্রম 

করিয়৷ তাহাদিগকে পরশুরামের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট হৈহয়রাজ “কার্তবীধ্য 

সহশ্রার্জনের” দ্বাদশ পুত্রের বংশধর বলিয়াও গণ্য করা পারে। 

বিগত পঁচিশ ছাবিবিশ বৎসর হইতে রাজবংশী জাতির কোনও কোনও 

স্থশিক্ষিত সঙ্জন কালিকাপুরাণের কথিত “পরশুরামের যুদ্ধে হতাবশিষ্ট 

রা্জবংশীদিগের ক্ষত্রিয় কতকগুলি ক্ষত্রিয় কামরূপে আসিয়৷ শ্রেচ্ছ 

প্রমাণের একমাত্র পথ জাতির বেশ, ভাষা এবং আচার গ্রহণ 

করত জন্লীশ [ জলপাইগুড়ি জেলার বিখ্যাত জল্লেশ্বর ] মহাদেবের 

আশ্রয়ে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন”, অথবা “দর রাজ- 

বংশাবলী”র বিবৃতি অনুসারে “সহআজ্জুনের দ্বাদশ পুত্র পরশুরামের 

ভয়ে পলায়নপূর্রবক “চিকণাবারী'তে লুকাইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ 

“সহক্র অর্জুনের পুত্র যিতো বার জন । 
য় রঃ রঃ রঃ | ৪৮ 

তান বীর্যে পুত্রগণ ভৈলা অসংখ্যাত ॥ 



২১৬. সাম ও ঘঙ্গয়েশের বিরাহ-পদ্ধতি 

0. অনুক্রমে বাট়িলেক তাহার সন্ততি ॥+ 

তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইয়াছিল” এই দুই এঁতিহ্থ পরিত্যাগ করিষ! 
আপনাদিগকে মন্ুসংহিতার [দশম অধ্যায়ের ৪৪ ক্লোকের] লিখিত 

বৃষলত্ব বা শূত্রত্ব প্রাপ্ত পুণু, ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচিত করিতে চাহিতেছেন 

এবং সেই মতের অনুকূলে কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পা'তিও লইস্মাছেন। 
এই মত গ্রহণ করিবার প্রবল বাধা এই যে, পুগডদেশ যে কামরূপ এবং 

তদ্দেশবাসী পুণ্ত, বা পৌও, ক্ষত্রিয়রা যে আধুনিক রাজবংশী জাতির 
পূর্বপুরুষ ছিলেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। আর, ম্গসংহিভা 
প্রণয়নের পূর্বযুগে কোনও অতীত কালে যাহারা “বৃষল* বা বৈদিক ধর্মের 
বহিভূর্ত হইয়া গিয়াছেন, সহস্র সহম্র বৎসর পরে তাহাদিগের সহিত 

আধুনিক রাজবংশী জাতির যোগসুত্র বাহির করাও অসম্ভব । হৈহয় 
বংশের সহিত যুক্ত করিতে পারিলে, তাহাদিগকে “যছু বংশীয়” অথবা 

কোচবিহারের রাজবংশের সহিত সংশ্রব স্বীকার করিলে তাহাদিগকে 

£শিববংশীয়' ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচিত করা যাইতে পারে ; নতুবা তাহাদের 

ক্ষত্রিয়ত্বের অন্য যুক্তিযুক্ত উপায় দেখা যায় না। কোন কোনও পণ্ডিত 

লেখককে বলিয়াছেন-_-“রায় সাহেব শ্রীযৃত পঞ্চানন সরকার [ বর্ম! ] 
মহাশয় প্রমুখ যে সকল হৃশিক্ষিত রাজবংশী, কালিক1 প্রাণের এঁতিহা 

ত্যাগ করিয়া মনৃক্ত বৃষলভাবাপন্ন পৌগু ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজবংশী জাতির 
যে নৃতন পরিচয় প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন--তাহ! অচল 1” 

ক্ষেণ জাতিও প্রাচীন কামরূপ প্রদেশের একটা স্থানীয় জল আচরণীয় 
জাতি-_পশ্চিম বাঙ্গালার তিলি এবং মোদক বা ময়রা জাতির অন্জরূপ 

বলিয়া বোধ হয়। ক্ষেণ জাতির প্রধান 

জীবিকা কষি হইলেও সরিষার তৈল প্রস্তত 
ও বিক্রয় এবং মুড়ি, মুড়কি, বাতাসা, মোদক (মোয়া) প্রভৃতি প্রস্তুত 

ও বিক্রয় তাহাদের আমন্যর্গিক জীবিকা আছে। বিংশ শতাব্দীর 

ক্ষেণ জাতি 
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প্রারস্তকাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি অঞ্চলে ক্ষেণর! তৈল ব্যবসায়ী ছিলেন? 
বর্তমানে মুসলমানেরা সেখানে এই ব্যবসায়টী করিতেছেন।” ক্ষেপ 
জাতীয় ব্যক্তির আকৃতি ও গঠন লক্ষ্য করিলে তাহাদিগকে প্রচীন, 

“আর্ধ্যদিগের বংশ সভভৃত' বলিয়া মনে হয়। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুত 
অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ মহাশয় বলেন-_-“লেখক বা কায়স্থ জাতির 
সহিত ক্ষেণদিগের মূলত; কোন সন্বদ্ধ নাই। বিগত ১৯৩০ 
সালের ১৮ই জাহ্য়ারী তারিখে প্রনিদ্ধ উকিল শ্রীযুত শশিভ্ষণ সেন' 
মহাশয় দিনাজপুরে লেখকের সহিত ক্ষেণ জাতির আলোচন৷ প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলেন ১ 

“তুরুক তেলেঙ্গা, কোচ ভেলেঙ্গ। 
গ্যান্গাইর গীর্ গীর গাঠি। 

খ্যাণ কৈবর্তের কথায় ভিটায় ন1 থাকে মাটা ॥” 

জলপাইগুড়ির শ্রীযুত বাহ্থদেব ক্ষেণ [ইনি একজন গ্রাম্য কবি ] 

মহাশয়ও লেখককে বলিয়াছিলেন *-- 

কোচ ভেলেঙ্গা, লাউ ছেলেন। 
ক্ষেণের বীর বীর গাঠি। 

তুর্কের সঙ্গে পদ বহিলে হাতে লাগে লাঠি ॥ * 

ইহার দ্বারাও ক্ষেণদিগের খল ম্বভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যাহা 
হউক, কোচবিহার অঞ্চলে রাজবংশী ও ক্ষেণদিগের মধ্যে কেহ ইচ্ছা! 
করিলে এখনও ( অর্থাৎ--১৩৩৬ বঙ্গাবে ) স্ত্রী বর্তমানে কিংবা অবর্তমানে 

'পাছুয়া” (পুনর্ভূ) গ্রহণ করিতে পারেন। এই শব্দটার সম্ভবতঃ এইরূপ 
অর্থ করা যাইতে পারে, যথা-_পাছুয়া -পাত+-ছুয়াছুয়াপাত (এটো- 

হর শবার্থলতেলেঙা-_অনাচারণীয় জাতি বিশেষ ; এখানে চতুর। 
ভেলেঙ্গা-_-সরল। গ্যানগাই--দিনাজপুর ও পুণিয়া জেলায় এই জাতির 

বাদ। গির্গির গাঠি--(ভাবার্থ) কুটবুদ্ধিসম্পন্ন। পদ--রান্তা । 
বছিলে--চলিলে ] 
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পাতা)। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে পাছুয়ার স্বামীকে ঢোক! ভাতার বলে। 

ঢাকা শব্দের অর্থ ঠ্যাক বা! সাহায্য । যাহা হউক, কোচবিহার অঞ্চলে 
রাজবংশী ও ক্ষেণদিগের মধ্যে কেহ পাছুয়া গ্রহণ করিলে সমাজে কোন 

গোলযোগ হয় না কিংবা পাছুগ্ার গর্ভজাত সন্তানরা সমাজে হীন বলিয়া 

বিবেচিত হয় না। দেওয়ান ৬কালিকাদান দত্তের সময় কোচবিহারের 

রাজদরবার নজীরের দ্বারা "গাছুয়-সন্বন্ধজাত সন্তানদিগের পিতৃ- 

'সম্পত্তির দায়াধিকার রহিত করিয়! দিগাছেন। 
গোয়ালপাড়া অঞ্চলের পর্বতজোয়ার ও মেছপাড়া ষ্টেটের রাজবংশী 

ভূম্যধিকারীদিগের বিবাহ যনূর্বেদ-বিধি অন্ুগারে ও ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে 

চি বিদাাগর অনুষ্ঠিত হুইতৈ দেখ! যায়। পর্ধবতজোয়ার 

ও সিদলির ক রে ষ্টেটের পূর্বপুরুষের নাম হাতিবর চৌধুরী। . 
____.- ০ কোচবিহারের মহারাজা ৬শিবেন্র নারায়ণ ৯ 
ইহার বংশধর ৬রাজেন্্র নারায়ণের কন্যা বুনদেশ্বরী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। মহারাণী বুনদেশ্বরীর রচিত “বেহারোদন্ত”নামক একখানি 

ছন্দোবদ্ধযুক্ত পুস্তক আছে। কলিকাতার উপকঃস্থিত ২৫নং ল্যান্মডাউন 

রোড নিবাসী উক্ত পর্বতজোয়ার ষ্রেটের রাজবংশী ভূম)ধিকারী 
শ্রীযুত জ্যেতিন্ত্রনারায়ণ সিংহ চৌধুরী বিগত ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ১০ই মাঘ 
তারিখে হুগলির ভূতপূর্ব “ডিষ্বীক্ট এণ্ড সেন জজ” উপবীতি কায়স্থ 
মিষ্টার খগেন্দ্রন্্র নাগ মহাশয়ের কন্য। শ্রীমতী লীলাবতীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন। কলিকাতাস্থিত বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সমাজের ধুরদ্ধরের! 
এজন্য কোন আন্দলনের স্যষ্টি করেন নাই । যাহা হউক, ভট্টকবি 

অমরঠাদের হস্তলিখিত 'দোরথ পঞ্চম” নামক পুস্তক হইতে অবগত ' 
হওয়। যায়-_“মেছপাড়া স্টেটের পূর্ববপুরুষ থানগিংহ মোঘল সম্রাট 

আরঙ্জেবের আমলে অহ্থরাধিপতি বিষণ সিংহ সহ ধুবড়ীতে মিলিত 
হইয় যুদ্ধে তাহাকে সহায়তা করায় পুরস্কারন্বরূপ দক্ষিণকূলে জায়গীর 
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লাভ করিয়াছিলেন। কোচ-রাজবংশের সহিত সিদলীর তু! বংশের , 
ও মেছপাড়া ঠ্েটের ভূম্যধিকারী বংশের বৈবাহিক আদান-প্রদান বহুকাল 

হুইতে চলিয়। আসিতেছে ॥ মেচপাড়া ছ্েটের কয়েক জন ভূমাধিকারীর 
বিবাহের কথা ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে । সিদলীর এ বংশের পূর্বপুরুষ 
চিকর! মেছ এক্ষণে “চিকনাথ নারায়ণ” নামে পরিচিত হইয়াছেন। 

ইহার বংশধর রাজ। () হুর্য/নারায়ণ বিজনীর শিববংশীয় রাজা বলিত- 

নারায়ণের কন্য। চন্দ্রেখ্ররী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুনন্ধানান্তে 

জান! গিক্লাছে-_“ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন।”” সিদলীর 
ভুএ] বংশের মহীনারায়ণের বংশধর ইন্দ্রনারায়ণের কন্যার মহ বিজনীর 

আনন্ধনারায়ণের বিবাহ হইয়াছিল। এই কন্যার গর্ভে কীর্তিনারায়ণ 
ও রাজা ৬কুমুদনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। ইন্দ্রনারায়ণের পুত্রের নাম 

রাঙ্জা গৌরীনারায়ণ। ইহার পৌক্র রাজ! শ্রীধুত অভয়নারায়ণ দেবের 

বিবাহের কথ! এই পুস্তকের ১৩৬ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি। 

পঞ্চদশ অধ্যায় 

হন্তোদক দান--বরের হন্তে 'উদকদান (জল ঢাল1)। কেহ 

কেহ হস্তোদক দ্ান'কে বাগদান কারণ, আশীর্বাদ কর। বা পাক। দেখা 

[ অনমীয়া হিন্দুদিগের আংটি পিস্ধোয়। ]ও বলেন। বিবাহ-দিবসে 
সন্ধ)ার সময় কিংবা! তাহার কিছু পরে বর, কন্তার বাড়ী পহু "ছিলে গোয়াল- 

পাড়া অঞ্চলে হস্তোদক আচার অনুষ্ঠিত হয়। কামরূপে আচার হিসাবে 
কখন ক্থন শৃদ্রদিগের মধ্যে এই প্রথাটা চলে । শ্রীহট্র অঞ্চলে হস্তোদক 

প্রথা বা বাক্দান নাই। বৈদিক গৃহসুত্রাদিতে [বিশেষতঃ যভুর্ব্বদীয় 



২২৯ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ভাবে যজুর্বেদীয় ক্রাক্ষণ-সমাজে এবং তদনুগত ভদ্রসমাজে ইহা প্রচলিত- 

হইয়াছে। 
্মার্ত রঘুনন্দনও «বাচাদত্তা মনোদত্| কৃতকৌতুক মঙ্গলা। উদ্দক- 

স্পর্শিত যাচ পাণি-্গৃহীতিকা। ইত্যেতা কাশ্যপে প্রোক্ত। দহস্তি' 

কুলমগ্িবৎ”* এই বচন দ্বার! হন্তোদক দানের আভাষ দিয়াছেন বলিয়া! 

মনে হয়। বাগ্দানের পর সেই বাগদত্ত পাত্রের সহিত ঘটনাক্রমে 
কন্যার ,বিবাহ না৷ হইলে 'অন্যপূ্ববা' হইবার আশঙ্ক' আছে এবং তক্জন্ত 
বারেন্্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণর্দিগের মধ্যে বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব 

দিনে কিংবা বিবাহ-দিনের প্রাতঃকালে বাগদান ক্রিয়াটী প্রথম অনুষ্ঠিত 

হইয়! "তাহার পর গাত্রহরিদ্র/ এবং নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়! থাকে। 

এরূপ শুন] যায় যে, প্রায় শতবর্ষ পূর্বে, বগদেশীয় বৈদিকদিগের 

সমাজে অতি অল্প বয়স্ক ! এমন কি স্তনদ্ধয় শিশু] বর-কন্যার অভিভাকেরা 

এই “বাগ্দান' কার্য করিতেন | 'অনেক সময়ে মেয়ে মায়ের পেটে 

থাকিতে থাকিতেই আন্দাজী এই কাধ্য হইত এবং তজ্জন্য বাগ দত্তা 

স্বামী মরিলে [ অর্থাৎ বাগ্দত্তা কন) “বিধবা হইলে ] তাছার বিবাহ 

লইয়া! সমাজে একটা হুলস্থুল পড়িত।. ইহাকেই বলে “মাথা নাই, তার 

মাথা ব্যথা !”' যাহার বিবাহ হয় নাই (১) তাহার ধব' বা 'ম্বামী' 

কোথা হইতে হইবে? তাই প্রাচীন খধিরা কন্যার পাণিগ্রহণ কার্ধ্য 
হইবার পরও--[ অর্থাৎ প্রকৃত স্বামী-সহবা হইবার আগে] বরের 

মৃত্যু হইলে, ঠিক কন্যার মতই তাহার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। 
পশুপতি-কৃত পদ্ধতি অনুসারে কন্তাদাতাকে ভাবী জামাতার গৃহে 

গিয়া এই কার্ধ্য করিতে হয়। এই ছহস্তোদক' বিবাহ-দিরসে প্রাতঃ- 
কালে কিংব৷ বিবাহ-দ্িবসের কয়েকদিন আগেও আচরিত হইতে পারে। 

(১) চতুর্থী কর্ণাস্তর ্বামী-সহবাস না হইলে যুর্বেদীয় “ছিজ 
কন্যার বিবাহ হুসম্পন্ন হয় না। 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২২১ 

যদি বিবাহ-দিনের পূর্ববে এই “হস্তোদক প্রদান”*-কাধ্যাটির অনুষ্ঠান 
করার প্রয়োজন হয়, ভাহ। হইলে এই কার্যের জন্য ফলিত- 

জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্ুমত একটা শুভদিন এবং শুভলগ্ন স্থির কর! হইয়! 

থাকে এবং সেই দিনে কন্যাদাতা পুরোহিত, পুত্র, মিত্র এবং আত্মীয় 
স্বজনাদ্দি সমভিব্যাহারে বরের বাটীতে গমন করেন, এবং তথায় 

যথাবিহিত লগ্ন উপস্থিত হইলে পুরোহিত এবং অন্তান্ত ব্রাহ্ষণগণের 

দ্বারা যথারীতি এপুণ্যাহ-বাচন* করাইয়া কন্তাদানের প্রতিজ্ঞাবাক্য 
উচ্চারণ করেন । 'এই প্রতিজ্ঞাবাক্যটি এই £-_ 

“সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং স্থত৷ ত্বদ গোত্রগামিনী | 

হন্তোদকমিদং গৃহ দাতব্যোহয়ং বিধানতঃ |” 

অর্থাৎ-_“আমি ত্রিসত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার কন্তা 

তোমাকে যথাবিধি দান করিব [আমার কন্যা গোত্রাস্তরিতা হইয়া 

তোমার গোত্র প্রাপ্ত হইবে ] এই প্রতিজ্ঞার চিহ্ৃম্বরূপ এই হস্তোদক 
গ্রহণ কর।” 

কন্তাদাতা বাগানের উক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য উচ্চারণের সহিত তিল, 

যব, ফুল, কুশ এবং হরিতকীর সহিত এক গণ্ষ জল ভাবী বরের 

অঞ্চলিতে দিবেন এবং তিনি স্বস্তি [স্থ+অস্তি-শুভ হইতেছে ] 

বলিয়! কন্যা্দাতার বাগদান স্বীকার করিবেন । কন্তার পিতা [ অথব! 

অভিভাবক ] এইরূপ ভাবে ভাবী বরের হস্তে জল ঢালিয়া কন্যাদ্দানের 

প্রতিজ্ঞা করিবার পর কন্তার ভ্রাতা নিম্নলিখিত শ্লোকটা পাঠ করিয়া 

পিতার কৃত বাগদ্রানের অনুমোদন করিবেন, যথা ;-- 

“তম্মিন্কালেহগ্রিসারিধ্য স্বাতঃ আ্াতেহারোগিণি। 

অব্যঙ্গেহপতিতেইক্লীবে পিতা তৃভ্যং প্রদ্দান্যতি ॥” 

অর্থাৎ--.“হে সঙ্জন, আমার পিতা সুমাত হইয়। ষথাসময়ে, অগ্রিদেৰ 

১৫ 



২২২ অসমীয়। হিন্দুদ্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

সম্মুখে, অরোগ, .সম্পূর্ণা, অপতিত, অব্লীব এবং সুন্নাত তোমাকে 
আমার ভগিনীকে প্রদান করিবেন ।” 

[ এই গ্লোকের অর্থ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, বাগ.দানের সময় 
কন্ঠাপক্ষ বিশ্বাস করিয়। লইতেছেন যে, ভাবী বর মহাশয়ের দেহের 

কোন খু'ঁৎ বা ক্রটি নাই, তাহার কোন ছুশ্চিকিতস্য বা বংশাহুক্রমিক 

রোগ নাই, কোন পাপের জন্য সমাজে পতিত হন নাই, অথব! তিনি 

পুরুষত্বহীন নহেন ) (২) অর্থাৎ-_বাগ.দানের পর এবং বিবাহ্-সংস্কারের 

পূর্বেব যদি বরের পূর্বোক্ত দোষ বা! ক্রটিগলির মধ্যে কোনও একটা বা 
তাহার অধিক ত্রুটি বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বাগদ্ানটা ঝট বা 
বাতিল হুইয়। যাইবে এবং কন্তাপক্ষ নিশ্চিন্ত মনে যেকোন সুযোগ্য 

পাত্রে কন্তাকে সমর্পণ করিতে লোকতঃ এবং ধন্মতঃ অধিকারী হইবেন] । 

হন্তোদক দানের পূর্বের কন্তাদাতা যথারীতি এবং যথাসাধ্য বরকে 
বস্ত্র, উত্তরীয় বস্ত্র, [ ছিজ হইলে ] যজ্ঞস্ুত্র, শতস্ত্র (৩) এবং পুষ্পমাল্য ও 

চন্দনাদির দ্বারা সংকার করেন। হস্তোদক-কার্ধয যথারীতি অনুষ্ঠিত 

হইবার পরে বর ও কন্তাদাতার সহিত সমাগত কন্তার ভ্রাতাকে [এক 

বা অধিক ধাহারা আপিয়াছেন, তাহাকে বা! তাহাদিগকে ] বস্ত্র, উত্তরীয়, 

বস্ত্র ও গন্ধ মাল্যাি প্রদান করিয়। তাহাদের সম্মান রক্ষ। করিয়া থাকেন। 

আধুনিক সময়ে এই হস্তোদক-প্রদান অথবা বাগন্দরান ব্যাপারটী বিবাহের 
কয়েক দিন পূর্বে অষ্ঠিত না হইয়া বিবাহের নির্ধারিত দিনে বিবাহ- 

(২) “যর্জাৎ পরীগি-৬ঃ পু€স্তে যুঝ। ধানান জনপ্রিয়” অর্থাংবর যুব], জনপ্রিয়, 

বুদ্ধিনান্ হইবেন এবং তিনি যে পুরুষতৃহান নহেন,। ভাহার ভন্য সযতে পরীদিত 

হইবেন।-_মেধাতিথি ধৃ প্মতিবাক্য। ূ 

(৩) শখকুত্র-্ষঙ্ঞহুত্রের মতই হুত্রের গুচ্ছ, কিন্তু উহাতে ১০৮ খেই “তা 

খশাকে এবং উহ হলুদ, বুস্কুমাদি দ্বারা রঙ. করিয়া মধ্যে মধ্যে রেশম দিয়। গছ 

বাধিয়া সাজান এবং হরিতকী ও সৌহাগীর টুকর] বাধিয়। দেওয়া হয়। 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২২৩ 

লগ্নের কিছু পূর্বে প্রায় গ্রদোষকালেই স্থুসম্পন্ধ হইয়া থাকে । বাগানের 

পর কোনও কারণে বিবাহ-সম্বদ্ধ ভাঙ্গিয়া গেলে কন্ঠার পক্ষে 

“পুনভূ” দোষ ঘটার একটা যে আশঙ্কা থাকে, সম্ভবতঃ সেই আশঙ্কা 
নিবারণের উদ্দেশ্যেই একেবারে বিবাহের পূর্ববক্ষণেই এই কাধ্যটা করিয়া! 
“নিয়ম রক্ষা” করার প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে । 

বিবাহের দিন প্রদোষে এই “হন্তোদক প্রদান কার্ধ্য” অনুষ্ঠিত হইলে, 

এ দিন সায়ংকালে শোভাযাত্রার সহিত বরপক্ষ কন্তার বাটার নিকটে 

উপস্থিত হইলে, কশ্মকর্তী। হ্বয়ং অথব। তাহার প্রতিনিধিহ্বব্ূপ অন্য কোন 

ভদ্র ব্যক্তি কতিপয় আত্মীয়-স্বজনাদি সহ বরপক্ষের প্রত্যুদ্গমন এবং 

স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাহার বাটার সম্মুখভাগে পূর্ব হইতে প্রস্তত 
কদলীবৃক্ষ মগ্ডিত স্থানে [ কন্যাপক্ষ সর্গতিশালী হইলে এখানেও অতিথি- 
সৎকারের উদ্দেশ্টে একটা ক্ষুত্র মণ্ডপ বাধ। হয়] আনিয়া তাহার মধ্যে 

আদর করিয়া উপবেশন করাইয়! পূর্ববব্ণিত “হস্তোদক প্রদান” কাধ্যটা 

রীতিমত সম্পন্ন করেন। এই সময়ে মাঙ্গলিক পুণ্যাহ*বাচনের পর 

কন্যাদাতা এবং বর উভয়ে পুরোভাগে স্থাপিত শালগ্রামশিল৷ এবং 

মঙ্গলঘটের নিকট গণেশাদে পঞ্চদেবত। [ গণেশ, হুধ্য, বিষণ, ছুর্গা এবং 
শিব], আত্মদেবতা [ তান্ত্রিকমতের গুরুনিদিিষ্ট ইষ্টদেবতা ], গৃহ এবং 

কুলদেবত। ও যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সংক্ষিপ্তভাবে অর্চনা করিয়া থাকেন 
এবং কন্তার্দাতা পুর্ববোক্তরূপে বরকে সংৎকার-দ্রব্যাদি প্রদান এবং 

ত্রিসত্য করিয়া [“সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং ইত্যাদি- শ্লোক পাঠ করিয়া] 

কন্তাদানের প্রতিজ্ঞা বা বাগন্দান এবং “হৃস্তোদক,প্রদান করেন 
এবং তাহার পর কন্যার ভ্রাতা পিতার কৃত বাগদ]নের অহুমোদন 

করিলে বরও যথারীতি উপযুক্তরূপে শ্তালকদিগের আদর-সম্মান-কাধ্য 

সমাপ্ত করেন। 

অতঃপর কন্যাদাতা। বরের চরণে দধি এবং কদলী মিশ্রিত জল কিছু 



২২৪ | অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ঢালিয়া দেন এবং "তাহার ললাটে চন্দন, অগ্রন, স্বত এবং সিন্দুরের 

তিলক দেন। তাহার পর তিনি বরের উত্তরীয় বস্ত্রের একগ্রান্ত ধরিয়া 

[ এবং গ্রীক্মকাল হইলে ব্যজনীর দ্বারা ব্যজন করিতে করিতে ] অতি 

আদরের সহিত সজ্জিত বিবাহ-মণ্ডপে আনায়ন করেন । সেই সময়ে 
কন্যাপক্ষের এয়োস্্রীগণ এবং কুমারীরা বরণভাল! [[পূর্ববঙ্ধে বলে 
চা'ইলন বাতি ] এবং অন্যান্ত মান্ল্য দ্রব্যাদি হস্তে লইয়া টববাহিক 
উত্সবের গীত গায়িতে গায়িতে এবং “উলু-লু* ধ্বনি করিতে করিতে 

বরের সঙ্গে সঙ্গে আসেন। 

গোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং নিকটবর্তী স্থানে আরও একটা 
প্রথার অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যেরাত্রিতে বিবাহের শুভলগ্ন 

নিদ্দিষ্ট করা হয়, তাহার অব্যবহিতপূর্বব দিবাভাগে কন্যাপক্ষ হইতে 
কন্ঠাদাতার কোন বিশিষ্ট আত্মীয় বা বন্ধু তাহার প্রতিনিধিম্ববূপ কিছু 

পান, স্থপারি এবং চিনি-সন্দেশাদি মিষ্ট ভোজনদ্রব্য সঙ্গে লইয়া বরের 

বাটাতে উপস্থিত হন এবং উপহারের বস্তগুলি সমর্পণ করিয়া বরকে 

বিবাহার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া ফিরিয়। আসেন । আর্ধ্য ধর্মশাস্ত্রে ব্রাঙ্ষণ এবং 

ক্ষত্রিয় জাতির [ অথব৷ দ্বিজ্জ তিন বর্ণেরই ] পক্ষে যে বিবাভ্কে সর্বশ্রেষ্ঠ 

বিবাহ বল! হইয়াছে, সেই '্রাঙ্গ' বিবাহের লক্ষণ [মনু প্রভৃতি 
ধশ্মশান্্রকারগণের মতে] এইরূপ, যথা মন্থুসংহিতা গ্রন্থের তৃতীয় 

অধ্যায়ে :_ 

আচ্ছাগ্ত চার্চয়িত্বা চ শ্রুতিশীলবতে স্বয়মূ। 

আহুয় দানং কন্যায়া ব্রাক্ে। ধর্ম: প্রকীতিতঃ ॥ ২৭ 
অর্থাৎ--“সবিশেষ বন্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা কন্তা-বরের আচ্ছাদন ও 

পূজন পুরঃসর বিদ্া-সদ্দাচারসম্পন্ন অপ্রার্ক বরকে যে কন্তাদান, 
তাদৃশ দান-সম্পান্চ বিবাহকে "ক্রাক্মবিবাহ” বল! যায়।”-_-৬ভরত 

শিরোমণির অন্বাদ।** 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২২৫. 

+% [ স্মৃতি শাস্ত্রের স্থপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় এভরত শিরোমণি মহাশয়ের 
উক্ত অনুবাদে "স্বয়ং আহুয়” ব। "নিজে আবাহন করিয়া” অংশ টুকু বাদ পড়িয়াছে 

এবং কুল্পক ভট্টের অতি সংক্ষিপ্ত টাকারই মর্দন বাঙ্গাল! ভাষায় প্রকটিত হইয়াছে । 

পরস্তু সর্ববাপেক্গ। প্রাচীন মনু-ভাষকার খধিকল্প মেধাতিথির ভাঙনে সুম্পষ্টভীবে “হ্থয়ংন 

প্রাগধাচিতঃ শ্বপুরুষপ্রেষণেঃ আহয়-অস্তিকদেশমানাধ্য বরং যদ্দানং স ত্রাঙ্গে। বিবাহঃ” 

আর্থাৎ “ন্বয়ং- পূর্বে কন্যার জন্য প্রার্থী হন নাই এরূপ বরকে নিজের লোক পাঠাইয। 

নিমন্ত্রণপূর্বক বাড়ীতে আনিয়। যে কন্যাদান তাহাই ব্রাঙ্গ বিবাহ” আাছে। এই 

প্লোকের আর একটা বঙ্গানুবাদ ঢাকার সাহিততা পরিষদের মুখপত্র “প্রতিভাশর ১৪শ 

বর্ষ, ১ম সংখ্যার ১২শ পৃষ্ঠায় “প্রাচীন ভারতে যৌন সম্বন্ধ” নামক প্রস্তাবে পাওয়া যাঁয়। 

৪ অনুবাদটা অধিকতর মূলানুগভ বোধ হওয়ায়, এই স্থানে উদ্ধত করিতেছি--“বেদ 

বিদ্যায় স্থপ্ডিত এবং সচ্চরিত্র অপ্রার্থক বরকে কন্যার অভিভীবক সসম্মান আহ্বান করত 

'বন্ত্রীলঙ্কার দ্বার অচ্চনা করিয়। কন্ঠ1 সম্প্রদীন করিলে, সেই বিবাহকে ব্রাঙ্গ বিবাহ 

বলিত।” ল্মার্ত ভট্টাচাধ্য তাহার উদ্ধাহ তন্বের "ব্রাঙ্গাদি বিবাহ” পরিচ্ছেদে প্রাচীন 

মাযাসমাজে প্রচলিত আট প্রকার বিবাহের মনু মহারাঙ্জার বণিত সুসম্পূর্ণ. 

লক্ষণাম্ক প্লোকগুলির পরিবন্তে যাজ্ঞবহ্্য স্মৃতির সংক্ষিপ্ত লঙ্গণাম্মক শ্লোক কয়েকটা 

তুলিয়াছেন, যথা £- 

“ত্রান! বিবাহ--আহুয় দীয়তে শক্ত্যালঙ্কতা |” 
_-যীজ্ঞবন্ষা, আচার অধ্যায় 

অর্থাৎ-“যে ক্ষেত্রে | বরকে ] আহ্বান করিয়। আনিয়। যথাশক্তি অলম্কৃতা কন্যাকে 

দান কর! হয়, সেরূপ কন্ঠাদানকে ব্রাঙ্গ বিবাহ বলে। এস্থলে, শুধু কন্তাকন্তীর পক্ষ 

হইতে কর্তব্য বিচার করিয়। [ অর্থাং আমথর বিবাহের মত পণ ন1 লইয়া, আধ বিবাহের 

নত গৌর এক বা ছুই যোড়। না লইয়া ইত্যাদি] লক্ষণ স্থির কর! হইয়াছে, কিন্ত 

বরের কিকি লক্ষণ থাক। উচিত, তাঁহ1 লিখিত হয় নাই, যেহেতু অন্ত স্থলে তাহা৷ কথিত 

হইয়াছে । নিজের অশ্বলিত ব্রহ্গাচ্যা রক্ষা করত যথাশাস্ত্র বেদাধায়ন সমাপ্ত করিবার 

পর তবে দ্বিজ-যুবক দ্বিতীয় বা গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতে [বিবাহ করিতে] অধিকারী 

হন। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণে প্রথমেই বরের গুণ বল হইয়াছে যে তিনি “শ্তিশীলবান্” 

[ শ্রতিন্বেদ, শীল-শাস্ত্র বিহিত সদাচার, এই ছুইটী তাহার থাকা আবশ্যক ] 
হইবেন; এই জন্যই, বেদাধিকারী দ্বিজ তিন বর্ণ [ত্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠ] ব্যতীত 

এই ব্রাহ্ম বিবাহে শুকরের অধিকীর নাই। 



২২৬ অসমীয়! হিন্দুদিগের +ববাহ-পদ্ধতি 

গোয়ালপাড়া. অঞ্চলে প্রচলিত উল্লিখিত “বর-নিমন্ত্রণ” প্রথাটা যেন 

সেই প্রাচীন কালের “ন্বয়ৎ আহুয় কন্তায়াঃ দানম্”গ [নিজে আহ্বান 

করিয়া আনিয়। কন্তার দান] প্রথার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে । 

লেখকের বক্তব্য-_আমরা ২২০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছি-_*ম্মার্ত 

রঘুনন্দন৪ বাচাদত্তা মনোদত্বা ইতাদ্দি বচনদ্বারা হস্তোদক 

দানের আভান দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।” এই বচনটা তাহার 

উদ্বাহতত্বে "পুনভূ-বিচার” প্রসঙ্গে উদ্ধত কাশ্ঠপ-বাকা। ম্মার্তের 
উদ্ধ ত পাচ হত্র অন্ুষ্টভ শ্লোকের মধ্যে প্রথম “সপ্ত পৌনর্ভবাঃ কন্া 

বর্জনীয় কুলাধমাঃ” এবং চতুর্থ “অগ্রিং পরিগত যা চ পুনভূ প্রভব! চ 
যা”_-এই ছুইটী ছত্র ভুলক্রমে ছাড়িয়। দেওয়া হইয়াছে । ইহাতে 

স্মার্তের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে বলিয়া আমর! এখানে ভ্রম সংশোধন" 

করিলাম । যাহা! হউক, হন্তোদক দানের সহিত স্মার্তের নিবন্ধের 

কোনও সম্বন্ধ নাই। কাশ্ঠপ খধির “বাচার্দত্ত” পুন্ভঁ-যে, কন্যার 

বাগদান বা পত্র করা কিংব৷ পাকা দেখ! হইয়াছে ; উহাতে জল দেওয়ার 

কোনও কথা নাই। গোয়াল পাড়ার পদ্ধতি “হুস্তোর্দক” দেওয়ার 

প্রথার প্রসঙ্গে বাঙ্গলার ত্রাঙ্ণ বা অন্য ভদ্রুলোকদিগের “বাগদান” 

প্রথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আলোচনা 

করা হহল। 

যোড়শ অধ্যায় 

হস্তোদকের পর বিবাহ-কার্ধয আরন্ধ হয়। বিবাহ-স্থানের 

[ ছাদনাতলা ব ছান্রাতলার ] শাস্ত্রীয় নাম ছায়ামণ্ডপ এবং উহা! এই 

নাড়োার তল বা নামেই গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণেরও 

58 নিকট পরিচিত। ছাদনাতল1 ব! ছান্নাতল! 

ইহার [বকৃত অপভ্রংশ মাত্র। গোয়ালপাড়া৷ জেলায় বিবাহের 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২২৭ 

স্থানকে চলিত কথায় “মাড়োয়ার তল”-_ [স্থানে স্থানে "ছায়নার 
তল”ও ]বলে। এই ছায়না শব্দের অর্থ সামিয়ান! [ যাহার দ্বার! ছায়া! 

করা যায় ] বা যণ্ডপ এবং তল” অর্থে নিয় বুঝায়। “মণ্ডপ” প্রাকতে 
«মাড়োআ” হয়। ছায়নার তলের কোচবিহারী নামও “মাড়োয়ার তল” । 

পূর্বেব ঘরে বিবাহ হইত ন! মণ্ডপেই হইত । কেবল বিবাহে নহে, চূড়া- 
করণ, উপনয়ন, কেশাস্ত এবং সীমস্তোন্নয়ন (১) এই চারিটি সংস্কারও 

বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয়, যথা $--পঞ্চন্্র বহিঃশালায়াং বিবাহে 

চুড়াকরণ উপনয়নে কেশান্তে সীমস্তোন্নয়ন ইতি ॥২।-_-[ প্রথম কাণ্ডে 

চতুর্থ কণ্ডিকা, পারস্কর গৃহহ্াত্র ত্রষ্টব্য ]। ইহার ভাষা--“পঞ্চন্থ 
স্কারকর্নহ্থ বহিঃশালায়াং গৃহাদ্ বহিঃ শালা, বাহঃ শালা মণ্ডপ ইতি 

যাবৎ । তশ্তাং কর্ম ভবতি। যথা! বিবাহে পরিণয়নে, চূড়াকরণে 

ক্ষৌরকর্থরণি। উপনয়নে মেখলাবন্ধে, কেশান্তে গোদানকম্মণি, 

সীমস্তোন্নয়নে গর্ভসংস্কারে এতেষু পঞ্চস্থ বহিঃশালায়ামন্ুষ্টানম্। 
অন্বত্র গৃহাভান্তরে মখশালায়ামেব |” ইতি হবিহরঃ। বাঙ্গালা 

অন্রবাদ--"সংস্কার কণ্মগুলির মধ্যে পাঁচটি সংস্কার বহিঃশালায়, অর্থাৎ 

ঘরের বাহিরে মণ্ডপের ভিতর করিতে হয়। সেই পীাচটি সংস্কার এই 

ঘথা-_বিবাহ, চুড়াকরণ, উপনয়ন, কেশাস্ত বা গোদান এবং সীমস্তোন্ন- 

য়ন। এই পাঁচটা “সংস্কারই বাহিরের মণ্ডপে করিতে হয় এবং বাকী 
সংস্কার গুলি [ নৃতন মতে পাচটা এবং প্রাচীন মতে একাদশটী ) বাড়ীর 

ভিতরে যজ্ঞশালা বা অগ্রিহোত্রগৃহে করিতে হয়।” ভাষ্যকার 

হরিহরাচাধ্য বলিয়াছেন--“বহিঃ শালায়াং গৃহার্দ বহিঃ শালা, বহিঃ 

শালা, গুণ ইতি যাবৎ |” ঘরের বাহিরে যে শালা, তাহাই বহিঃ 

(১) সীমন্তোন্নয়ন._ সীম্ন + নন্ত +উন্নয়ন । সীমস্ত--মাথার চুলের সিথি এবং 

টন্নয়ন »তুলিয়। দেওয়া [উৎ+নয়ন--উপর দিকে লওয়া ]। 



২২৮ অসমীয়৷ হিন্দু্দগের বিবাহ-পদ্ধতি 

শালা, যাহাকে মণ্ডপ বলে। চুড়াকরণ সংস্কারের কথা অল্প বিস্তর 

সকলেই জানেন, নবজাত শিশুর প্রথম মন্তক মুণ্ডন বা ক্ষোরকম্মের 

স্কার। “কেশাস্ত”__-বালকের উপনয়নের পর এবং বিবাহের পূর্বে 

করিতে হয়। উহাকে “গোদান সংস্কার”ও বলে। সীমস্তোক্নয়ন এখন 

অনেক স্থলেই “সাধ খাওয়া” নামক স্ত্রী আচারে পরিণত হইয়াছে । 

প্রাচীন ভারতে, কোন নারীর সন্তান সম্ভাবনার পূর্বে মাথার চুলের 

মাঝে “সি'খি কাটা” হইত না,-শুধু চুলগুলি একত্র করিয়া খোপা 

বাধা হইত । গর্ভহইবার পর ষষ্ট মাসে [ কিংবা কুলাচার মত ] স্বামী 

সজারুর কাটা এবং বেনামুলের চিরুণী দিয়া বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে 
করিতে গভভিণী-স্ত্রীর চুলে প্রথম “সিঁথি কাটিয়া” দিতেন। এই 

প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য-- 

আজকাল গৃহানুপ্রোক্ত সংস্কারগুলির মধ্যে শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ও বৈদিক মন্ত্র পাঠের 

সহিত গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্ত্োন্নয়ন, জাতকমণ নামকরণ, নিক্ামণ, অন্নপ্রাশন 

এবং চুড়ীকরণ__-এই আটটি সংস্কার বাঙ্গলাদেশে অন্যান্য জাতির ভদ্রলোকদিগের 

কথা দূরে থাকুক ব্রাঙ্গমণগণের সমাজে নুসম্পন্ন কর! উঠিয়া গিয়াছে । দক্ষিণ-পশ্চিম 

বাঙ্গালার শহরের সনিকট স্থানে ব্রাঙ্মণবালকের উপনয়ন সংস্কারের প্রাক্কালে এবং 

অন্যান্য জাতির ধনবান্ এবং নিষ্টাবান্ পরিবারে বালক বা যুবকের বিবাহের সময়েই 

নাম মাত্র ব। নিয়ম রক্গীর মত কোনও প্রকারে--[ইগুলি একত্র একবারেই]--সারিয়] 

লওয়। হয়। যুবকের “গোদান সংস্কারের” নামও দখবিধ নংক্গীরের তালিকা! হইতেই 

উঠাইয়। দেওয়। হইয়াছে । আমাদের যতদুর দেখ। শুনা আছে, তাহাতে কোচবিহারের 

পঞ্চগ্রামী ব্রাঙ্গণগণের এবং গোয়াল পাড়ার ত্রাক্গণ-সমীজে দশবিধ সংস্কীরগুলি সং্পূর্ণ- 

ভাবে ন। হউক, অনেকট। যথা শাস্ত্র সম্পন্ন করা হইয়। থাকে । অন্যান্য যে সকল স্থানে 

এই সংস্কারগুলি-_ [বিশেষতঃ বালকের অন্নপ্রাশন সংস্কার]--খুব ধূমধাম বা ঘট? করিয়। 

করান হয়; নে সকল ক্ষেত্রে আভ়্যুদয়িক শ্রাদ্ধ) বন্গধার। দান, অধিবাদ এবং পূর্ব বা 

উত্তর বঙ্গে হলুদ কোট। পথ্যস্ত ] অর্থাৎ কমণঙ্গগুলিই কর! হয়; বাজি এবং বাজনা, 

নাচ-গান এমন কি যাত্রা পিয়েটার, ব্রাহ্মণ কুটুদ্বের ভুরি ভোজন ইত্যাদি আড়ম্বর এবং 
এই্বর্ষের মহিম। দেখানও যথেষ্ট হয়, কেবল আসল কাজ বা! সংস্বরটাই হয় ন। গর্ভাধানের 
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সময়ও [স্ত্রীসহবাঁস কালে] ষে স্বামীকে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, গুংসবন এবং 
সীমস্তোন্নয়নের সময়েও স্বামীকে সংস্কারের মূল স্বরূপ বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিতে হয় এবং 
জাতকর্ম হইতে গোদান পধাস্ত যাবতীয় সংস্কার বৈদিকমন্ত্র পাঠের সথিত পিতাকে 
করিতে হয় ঃ:অধচ এগুলি যথা শাস্ত্র অত্যক্স স্থানেই হইয়া থাকে । পুরোহিতের প্রতিনিধি- 
তের দ্বারা অন্যান্য সংস্কার কথঞ্চি সম্পন্ন করান সম্ভবপর হইলেও, কোনও নিষ্ঠাবান্ 

দ্বিজই পুরোহিত নিয়োগ করিয়। পত্ীর গর্ভাধান সংস্কীর সম্পন্ন করাইতে পারেন না 
বিবাহের চরম অনুষ্ঠান চতুরথা কর্ম ও | প্রথম পতি-পত্তী সংযোগ বা৷ (08901708010 
০ 1081088€ ] করাইতে পারেন না। অন্নপ্রাশন সংস্কারেও গৃন্তোক্ত মন্থ পাঠ 

সহকারে পিতাকে হোম করিয়া! হস্তকার' মন্ত্র পড়িয়া পুত্রের মুখে ভোজ্যান্ন তুলিয়া 

দিতে হয়; অথচ, বাঙ্গীল! দেশের বহু স্থানেই বালকের মামীকে আনাইয়। ছেলের মুখে 
ভাত দিতে হয়, বাবাকে নাকি এ কাজটা করিতে নাই ! অন্নপ্রাশনের সময়ে চরুপাঁক 

করিয় মন্ত্র পাঠ সকারে হোম করার পর কিরূপে কূমারকে চতুবিধ এবং ষড় রসধৃক্ত 
অন্ন শিশুর মুখে তুলিয়া দিতে হয়, যেরাপ খাচ্য দিলে ভবিষ্বৎকালে শিশুর তদ্রপ গুণের 
বৃদ্ধি হইবে, সেই কামনানুসারে নানারূপ পক্গীর মাংস এবং মত্স্তাদি খাওয়াইতে হয়, 

এই সকল আসল কাধ্য কিছুই কর হয় না। সীমস্তোন্নয়ন সংস্গীরেরও সেইরূপ লোপ 
হইয়। তাহার স্থানে গভিনীর দৌহদ [ গর্ভকালে নারীর মনে ষে যে শাদা গাই্বার লালসা 

হয়--তাহাকেই সংস্কৃত ভাষায় 'দৌহদ* এবং প্রচলিত বাঙ্গীলায় “সাধ বলে ] বা লালন। 

নিবৃত্তির জন্য নানাপ্রকার স্বখাছ্য সহযোগে 'সাধ খাওয়ানর বাবস্থার জন্মিয়াছে এবং 

সেই সময় গভের শোধন করার কামনায় মন্ত্রপৃত 'পধ্শম্ৃত' খাওয়াইবারও ব্যবস্থা 

প্রচলিত হইয়াছে । নদীয়। জেলার কোন কোন অংশে এখনও “সাধ ভঙ্ষণ”কে 

সীমন্তোন্নয়ন বলে। প্রকৃত কথা এই যে দ্বিজ সাধারণের মধ্যে বেদ এবং বৈদিক 

গৃহানত্রাদির পঠন-পঠন অপ্রচলিত হওয়ায় এবং শাস্ত্রনম্মত সংস্কারের উপকারিতার 

সম্বন্ধে লৌকের আস্থা না থাকায় সংস্কারগুলি ক্রমশঃ অঙ্গহীন এবং লুপ্ত প্রায় হইয়। 

মাইতেছে। 

যাহ! হউক, “ছায়না” শবটী কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের 

"ছান্নাতলা”র অনুরূপ । এ্মাড়োয়া মণ্ডপ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র এবং 

এই মণ্ডপেই শুত-বিবাহ কাধ্য সম্পন্ন হয়। উহার মধ্যে শালগ্রামচক্ত, 
অন্তান্ত দেবতা ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহার চারিদিকে কদলী বৃক্ষ 
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পুতিয়া রাখ! এবং অবস্থানুযায়ী পত্র, পুষ্প, কাগজ, ঝাড় ও অন্যান্য 

সৌখিন দ্রব্য দ্বারাও ইহাকে স্থশোভিত করা হয়। গোধালপাড়া 
অঞ্চলের মেয়েদের গানে আছে, “বৈস টৈসরে বর, সেই মাড়োয়ার 

তলে” ইত্যার্দ। এই জেলায় কেবল বিবাহের জন্য "্ছায়না' যে হয়, 

তাহা নহে। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ প্রভৃতি বৈদিক কর্মের জন্ত [ এমনকি 
লোকজন খাওয়াইবার জন্তও ] অরণ্যঙ্জাত তৃণাদি দ্বার অস্থায়ী নৃতন 

তৈয়ারী চালাঘরকেও “্ছায়না' বলে। 

হ্লিল্দুজল দীলেল প্রথা 

সপ্তদশ অধ্যায় 

আজকাল ব্রাঙ্ষণ হইতে চগ্ডাল পর্যাস্ত, অথবা চণ্ডাল অপেক্ষাও 

নীচতর জাতি পধ্যন্তও, অর্থাৎ “হিন্দু মাত্রেরই বিবাহে বধূর সীমস্তে দিন্দুর 
দেওয়ার প্রথা! দেশের সর্বত্র দেখিতে পাওয়। যায়; এমন কি সিথিতে 

সিন্দরের রেখাকে নারীর সৌভাগ্যের বা সবধব। অবস্থার পাকা প্রমাণ 
বলিয়াই গ্রহণ করা হয়। অথচ 'আধ্য জাতির প্রাচীন ধন্মশান্ত্রে সিন্দুরের 

এই সন্মান কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্বা 

এই দ্বিজ তিন বর্ণের বিবাহই আধ্যশান্ত্র মতে সংস্কারাত্মক বিবাহ, 

ভিন্দু আইনের গ্রন্থে ইংরাজী ভাষায় যাহাকে ৪80৮0091062] 01770526 

বলা হয়। শৃদ্র বরের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের অধিকার না থাকায়, 

তাহার বিবাহ্কে শান্ত্াস্থসারে ঠিক ব। আসল সংস্কার (বা 320181761)0) 

বলিতে পারা ন। গেলেও পুরোহিত মহাশয়গণের কপার ফলে শুদ্রদিগের 

বিবাহ কোনও কোন ক্ষেত্রে সংস্কারাত্মক বিবাহের মতই চলিতেছে । 
আর্য '্রৈবর্পিক দ্বিজগণের গর্ভাধান হইতে অস্ত্যেষ্টি পর্ধযস্ত যাবতীয় 
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সংস্কারই স্ব স্ব শাখান্ুগত টবদিক গৃহস্ত্রের ব্যবস্থান্থসারে সম্পার্দিত 

হইয়া থাকে, কিন্তু বেদশাস্ত্রের, সম্যক প্ঠন-পাঠনার অভাববশতঃ 

সাধারণ যজমান এবং পুরোহিতের পক্ষে গৃহ্স্ত্রগুলি ত্রমশঃ ছুরধিগম্য 

হওমায়, প্রায় সহস্র বৎসর অথব। তাহারও কিছু পূর্বকাল হইতে 

কতকগুলি স্শিক্ষিত এবং অধ্যবসায়ী পণ্ডিত এক এক বেদানুগত 

গৃহাস্থত্রের বাবস্থাগুলি সন্ধলন করত এক এক “সংস্কার পন্ধতি'র প্রচার 

করিয়াছেন এবং সেই সকল পদ্ধতি গ্রস্থগুলির সাহাষ্যেই এখনও পর্যন্ত 

যাবতীয় সংস্কার কাধ্য নিবাহিত হইতেছে । 

বিবাহ-সংগ্কার উপলক্ষে বধূর সীমস্তে সিন্দুর দানের ব্যবস্থা কিন্ত 
বৈদিক কোন গৃহ্স্থত্রেই নাই। আরও, বিবাহিতা বধূর প্রথম গর্ভের 
কিছুদিন অতিবাহিত ন। হইলে, অর্থাৎ “সীমস্তোন্নয়ন” নামক গর্ভসংস্কার 

হওয়ার পূর্বে প্রাচীনকালে বধূর মাথার কেশ মধ্যে সীমস্ত বা সিখিই 
আদৌ থাকিত না; স্বতরাং বিবাহের সময় “বধূর পি খিতে সিন্দুর” 
দেওয়ার প্রথা থাকিতেও পারে না। তবে মিখিতে না হউক বধূর 

কপালের উপরে ও কেশমূলের নিকটে খানিকটা সিন্দুর অবশ্যই লেপিয়! 
দেওয়া যাইতে পারিত :-_কিন্ত বৈদিক বা ম্মাত্ত কোন ' প্রামাণিক 

গ্রন্থেই এপ ব্যবস্থাও খুজিয়া পাওয়া যায় না। 

সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভ্ট ভবদদেব [ খুষ্টীয় একাদশ শতাব ] 

এবং যজুর্ধেধীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত [ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্ ] 

উভয়েই বাঙ্গালী ত্রাঙ্ষণ ছিলেন এবং ভবদেব ভট্ট রাটের [ বর্তমান 

বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ] সিদ্ধল গ্রামের নিবাসী ছিলেন। তাহারা 

উভয়েই নিজ নিজ পদ্ধতিপুস্তকে “শিষ্টসমাচারাৎ” [ভদ্র সমাজে 

প্রচলিত প্রথানুসারে ] বর কতৃক বধূর সীমন্তে সিন্দুরদানের 
উপদেশ দিয়াছেন । এই দুইজন দিশাবিজয়ী বাঙ্গালী পণ্ডিত ও 

তাহাদের সমকালে ভদ্রসমাঞ্জে স্থপ্রচলিত এই সিন্দুর দানের প্রথাটার 



২৩২ অপমীয়৷ হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

অন্থকুলে বৈদিক, স্মার্ত অথবা পৌরাণিক কোনও শাস্ত্র ব্যবস্থা খুঁজিয়া 
পান নাই; স্থতরাং অগত্যা “শিসমাচারাৎ* লিখিয়া প্রচলিত 
প্রথাটীকে গ্রহণ করিয়াছেন। যে সকল আধুনিক পণ্ডিত সদর্পে 

বলেন--“সিন্দুর দানের বৈদিক ব্যবস্থা আছে,” প্রমাণাভাবে তাহাদের 
উক্তি গ্রহণের যোগ্য নহে। 

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এবং উঠিতেছে,_-“এই প্রথা যদি 

হিন্দুশান্ত্রম্মত নহে, তাহা হইলে উহা কোথা হইতে আমিল ?” 
তাহার উত্তরে, আমর! যথাসাধ্য নিবেদন করিতেছি £- 

বাঙ্গালার রাঢ় প্রদেশের আদিম অধিবাসিবর্গের মধ্যে কৃম্মি, 

ভূমিজ, সাওতাল এবং বাগদি নামক জাতিরাই প্রধান এবং তাহা" 
দিগকে ভদ্রুলোকে একত্রে রাড় চোয়াড় বলিতেন এবং এখনও বলিয়৷ 

থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে সওতাল জাতির বিবাহে বর কর্তৃক 
বধূর ললাটে [সীমস্তে নহে ] পিন্দুর দানই প্রধান অঙ্গ বলিয়৷ গৃহীত 

হয় এবং তাহার পর বধূবর এক পাত্রে ভোজন করিলেই কন্তা 

পিতৃকুল হইতে পৃথক্ হইয়া চিরতরে ম্বামিকুলের সহিত সম্মিলিত 

হইয়৷ যায় ডাক্তার ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, তাহার বিখ্যাত 
“হিন্দুবিবাহ এবং স্ত্রীধন” নামক ঠাকুর আইন বক্তৃতায় (1,9989:9 
৬], ) বলিয়াছেন £--"4070208 009 9391008918১. ,.,.08৪ 888910018] 
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এই সিন্দুর দান প্রথারও পূর্ধবত্তী প্রথা রাঢ় দেশের পশ্চিম 
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প্রান্তে অবস্থিত সিংহভূম জেলার এবং তন্সিকটবর্তী আরও কোনও 

কোনও অংশে কুমি জাতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই 

প্রথার পরিচয় দিতে গিয়! উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন £-_ 
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এবং আরও কোনও কোনও স্থানে কুমি জাতির মধ্যে বর ও বধূর 
উভয়ের হন্তের কনিষ্ঠ অঙ্থুলীর রক্ত লইয়া উভয়ে উভয়কে চিহ্নিত 
করিয়া দেওয়ার এক অদ্ভুত অথচ অতি মূল্যবান আচার প্রচলিত 
আছে; এরূপ রক্তের চিহ্ন দেওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, উভয়ে মিলিয়। 

একই রক্ত-মাংসে পরিণত হ্ইয়াছে, তাহারই পরিচয় প্রদান করা । 

বিখ্যাত জাতিতত্ববিদ্ ডণ্টন সাহেবের মতে, এই মূল হইতেই 

সম্ভবতঃ ভারতের সর্বত্র গ্রচলিত বধূর ললাটে সিন্দুর-চিহ্ন দেওয়ার 
প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে। 

প্রকূতপক্ষে, ভারতের অনাধ্য বা অসভা জাতিসমূহের মধ্যে 

রাক্ষম এবং পৈশাচ রীতির বিবাহ বা কন্যাহরণের প্রথা প্রাটীন- 

কালে প্রচলিত থাকার সময়ে হরণকারী যুবক নিজের আগ্গুল কাটিয়া 

রক্ত বাহির করিয়া সেই অপহৃতা ব! ধষিতা যুবতীর ললাটে একট' 

ছাপ বা ফৌট। দিয়া তাহার উপর নিজের স্বত্ব বা অধিকার স্থাপন 
সপ্রমাণ করিত, এরূপ আচারের অনেক প্রমাণ নরতত্ব বা জাঁতি- 



২৩৪ অসমীয়! হিন্দুর্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

তত্বের পণ্ডিতের! পাইয়াছেন এবং সেই রক্তের চিহ্ের বর্তমান 

প্রতীকম্বরূপ সিন্দুরের ফোঁটা! ব্যবহৃত হইতেছে, তাহারা এইক্সপ 
বিশ্বাম করেন 

আসামের ব্রাঙ্ণেরা বা পুরোহিতের কোনও পূজা বা সংস্কার 

কাধ্যের উপলক্ষে ঘটস্থাপনের সময়ে যে মন্ত্রী পড়িয়া ঘটের গায়ে 

সিন্দর দিয়া থাকেন, তাহা আমরা এই পুস্তকের ১৭১ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত 

করিয়াছি । যে ঘটস্থাপনার কার্ষেয সিন্দুর দেওয়া হয়, উহ পৌরাণিক 
'অথব! তান্ত্রিক পদ্ধাতি ক্রমে কর] হয়,-বৈদিক পদ্ধতি ক্রমে নহে। 

তবে, পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক অনেক কার্ষেোই আসল বা নকল 

অনেক বৈদিক মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া থাকে; এমনকি, গোবরের ঘুঁটের 

ছাই লইয়া তিলক করিবার, পূজার দূর্বাঘান তুলিবার, গঙ্গাগত 
বা অন্তত্র হইতে মৃত্তিকা তৃলিবার, এইরূপ নানা অনুষ্ঠানে এক 
একটী খঙন্ত্র পড়া হইয়া থাকে । উল্লিখিত সিন্দুর দানের মন্ত্রটাও 

সেই জাতীয় হইবে। মহাভারতের টীকাকার নীুলক হরিবংশের 

টাকাতে কৃষ্ণলীলার শকট ভগ্ন, পৃতনা বধ, বমলার্জনভঙ্গ, বুন্দাবনের 

বুকভয়নিবারণ, ধেনুকবধ, প্রলম্ববধ এবং ইন্ত্রযজ্ঞ নিবারণ প্রভৃতি 

প্রত্যেক লীলার প্রামাণিকতা দেখাইবার উদ্দেশ্তে এক একটী করিয়! 

খঙযন্ত্র তুলিয়। ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সেই হেতু, প্রাচীন বৈদিক 
ব্রাহ্মণ এবং স্ুত্রগ্রস্থের অন্থগত কোন প্রয়োগ বা পদ্ধতির পুস্তকে 

না পাইলে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ আদল কিংবা নকল, তাহা স্থির 

করা যায় না। আমরা তো। বৈদ্দিক সাহিত্যে অকৃতশ্রম সামান্য ব্যক্তি, 

এরূপ পণ্ডিত আমাদের দেশে অত্যল্পই আছেন, ধাহারা সতাই 
মহাসাগর সদৃশ বৈদিক সাহিত্যের পারগামী হইয়াছেন। আমাদের 
সীমাবদ্ধ অনুসন্ধানের সাহায্যে বিবাহে বধূর সীমপ্ত বা ললাটে 

সিন্দুরদানের কোনও বৈদিক বাস্মার্ড শান্ত্রসম্মত ব্যবস্থা পাই নাই। 
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যদি কোন পাঠক-পাঠিকা এসবে কোন প্রকৃত সংবাদ দিতে 
পারেন, আমরা শ্রদ্ধাপূর্ণ কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহাদের খণ ম্বীকার করিব। 
প্রকৃত প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কেবলমাত্র মুখের কথায় এরূপ বিষয়ের 
সন্তোষজনক দিদ্ধাস্ত করা অনভ্ভব। 

এ পধ্যস্ত যত দূর অনুসন্ধান করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা 
যায় যে, বিবাহের সময়ে বরকর্তৃক বধূর সীমস্তে অথবা ললাটে সিন্দূর 
দানের প্রথাটী আর্য ঝ! সভ্য হিন্দুরা তাহাদের অসভ্য বা অনাধ্য 

প্রতিবেশিবর্গের নিকট হইতে গ্রহণ বা অনুকরণ করিয়াছেন। কেবল 
হিন্দুর! নহে, বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যেও সধব! নারীর নিখিতে 
মিন্দুর পরার প্রথা কিছু দিন পূর্বে খুব প্রচলিত ছিল; এখনও কোনও 
কোন স্থানে উহার চিহ্ন বিদ্যমান থাকিতে পারে। খুষ্টীয় ত্রয়োদশ 
শতাবের পূর্বের যাহারা হিন্দু ছিলেন, তাহাদের মধ্যেই কেহ কেহ 
কোনও কারণে পরে “কলমা' পড়িয়া মুসলমান হইয়াছিলেন; সুতরাং 
তাহাদের মধ্যে বহুকালের প্রাচীন যে সকল সংস্কার বা আচার চলিয়া 
আসিতেছিল, মুসলমান হইয়াও তাহারা সেগুলিকে একেবারে বজ্জন 
করিতে পারেন নাই। সধবা নারীর সিল্দুর পরার অভ্যাসটী তাই 
অনেক শত বৎসর পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে দুঢভাবেই চলিতেছিল। 

অষ্টাদশ অধ্যায় 

চি ৯৭ 

প্রাচীন আধ্যসমাজে অতিথি সৎকারের কতকগুলি বাধাবাধি নিয়ম 

ছিল। সাধারণ অতিথি অপেক্ষা বিশেষ সম্মানভাজন কতকগুলি 

বরের অর্চনা অতিথির জন্ঘ কিছু কিছু বিশেষ নিয়ম ছিল। 
টু বৎসরের মধ্যে একবার রাজা, আচাধ্য, শ্বশুর, 



২৩৬ অপমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ঝত্বিক্ (পুরোহিত), সধা এবং মাতুল ব! মাতামহ ইহাদের মধ্যে কেহ 
গৃহস্থের বাটাতে আসিলে গৃহম্বামী বিশেষ সম্মাননার সহিত তীহার 
অচ্চনা! করিতেন। বিবাহের বরও এরূপ বিশেষ অতিথির মধ্যে 

একজন । তিনি কন্তাদাতার বাটাতে আসিবামাত্র কন্তাদাত1 তাহাকে 

বিশেষ সম্মানের সহিত উৎকৃষ্ট আপনে বসাইয়! পা ধুইবার জল, সুগন্ধি 

মাঙ্গলিক জল, দধি, মধু এবং দ্বৃত সংযুক্ত পৃষ্টিকর রুচিজনক অথচ স্গিপ্ধ 

পানীয় এবং পরে মাংসসংযুক্ত অন্ন-বাঞ্জনাদি ভোজন দ্রব্যের ছার! 

সৎকার করিতেন । সেই প্রাচীনকালে বসিবার জন্য কুশাসনকে বিষ্টর 

[ হিন্দিতে 'বিস্তারা” ]; পা ধুইবার স্থুখস্পর্শ জলকে পাদার্থ উদক 

[ পাদার্থ মুদকং__“পাদ প্রক্ষালনার্থং তাত্রাদি পাত্রস্থং জলংনুখোষম্* *] 
পা রাখিবার দ্বিতীয় আসনকে [ দ্বিতীয় এক “ৰিষ্টর' কে ] পাগ্য [ পাগ্যং 

শপন্ত্যাৎ আক্রমণীয়ং দ্বিতীয়ং বিষ্টরং” 17 স্থগন্ধি মাঙ্গলিক জলকে অর্থ 

[অর্থং-_গন্ধ-পুষ্পাক্ষতকুশ-তিল-শুভ্রসর্যপ-দধি-দূর্ববান্িতং স্থবর্ণাদি পাত্রস্থ- 
মুদকং ]$ কমগুলু ঘটি বা গাড়ুতে রাখা আচমন করিবার বা মূখ 

ধুইবার জলকে আচমনীয় ; দধি, মধু এবং স্বতসংযোগে প্রস্তত মিষ্ট 
এবং সিদ্ধ পানীয়কে মধুপর্ক বলিত। এই মধুপর্ক ঢাকৃনি সংসুস্ত 

একটা কাংশ্য পাত্রে রাখা হইত। “বিষ্টর' আদি সাতটা ভ্রব্য গৃহা- 
স্থত্রোক্ত অতিথি সৎকার্ষের উপচার। পশুপতির পদ্ধতি গ্রন্থে “আছ্য 

খতৃতে গর্ভাধান সংস্কারের” ব্যবস্থা দেখিলেই বুঝিতে পারা ষায় যে, 

* তামার পাত্রে, গাঁড়, ঘটা ইত্যাদিতে পাখা আরাম জন্মে [ শীতকালে গরম করা 

গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা ] এরূপ পা-ধুইবার দল । 

+ দোন। রূপা, তামার ইত্যাদি ধাতু পাত্রস্থ চন্দন, ফুল, আতপ চাউল (নখ 

দিয়া থোটা -তাক্ষা। নয় (অক্ষত ), কুশ, তিল, শ্বেত সর্ধপ, দধি এবং দুর্ব। মিশ্রিত 

জল। আকাল রূপা অথবা তামার 'কোশাই' “অর্ধপাত্র' রূপে ব্যবহৃত হয়। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৩৭ 

তাহার সমসাময়িক সমাজে কন্যার শিশু বিবাহ ন্ুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 

গৃহস্থত্রোক্ত বরার্টনার. এই হেতুই তিনি গৃহক্ত্রোক্ত বরার্চনার 
ব্বস্থাগুলির বিভাগ ব্যবস্থাগুলি ভাগ করিয়৷ প্রথমে “অথ বরণম্* 

_-বলিয়! বরকে আসনে বসাইয়! কন্তাকর্তার দ্বারা অর্থ, আচমনীয়, 
চন্দন, পুষ্প, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দিয়া তাহার অচ্চন! করাইয়া দূর্ববা এবং 
আতপ তওডুল সহিত বরের দক্ষিণ জানু ধরিয়! (১) মাস, পক্ষ এবং তিথি 

ইত্যাদির উল্লেখের পর উভয় পক্ষের তিন পুরুষের নাম, গোত্র এবং 

প্রবরের উল্লেখ করত “অমুকী কন্ঠাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত তোমাকে 
অঙ্চনা করিয়া বরণ (নিয়োগ ) * করিতে ছি”-:এই কথা বলাইয়৷ এবং 

বর “যে আজ্ঞা” বলিলে পুনশ্চ কন্তাঁদাতা “আপনিন ষথাবিধি বরের কাধ্য 
করুন” বলিয়। অন্থুরোধ করিলে, বর “যেমন জানি তেমনই করিব” 
বলিবেন--ইত্যাদি ব্যবস্থা এবং তাহার পর ত্ত্রীআচার-সঙ্গত 

মুখ-চন্দ্রিক ইত্যাদি করাইয়া আবার ছায়্ামগ্ুপে বরকে আনিয়। “অথ 

সম্প্রদানম্”--এই শীর্ষক দিয়! বিষ্টর, পাদার্থ উদক, অর্থ, আচমনীয় 
এবং মধুপর্ক ইত্যাদি দ্রব্যসমূহের দ্বার অর্চনার কাধ্য সম্পন্ন করিবার: 
ব্যবস্থা দিয়াছেন। তাহার পর ছায়ামণ্ুপে চারি হাত সমচতুরঅ' 
স্থগুল বা বেদীর উপর অগ্নিস্থাপন, অগ্নির পৃজা, কন্যার বস্ত্র এবং 

উত্তরীয় পরিধান, শুভদৃষ্টি, ইত্যাদি কাধ্যের পর, পুনরায় উভয় পক্ষের 

(১) কন্যাদীত1 বরের হাটু ধরিয়। বরণের সংকল্পবাক্য বলেন বলিয়া আমাদের 
দেশের মেয়ের] বলেন__-"অমুকের পায়ে ধ'রে মেয়ে দিয়েছে, জানে ন।?”__-ইত্যাদি। 
“কেন হাঁটু ধরে-আর কোনও জায়গায় ধরে না" শাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর নাই। 
আমাদের মনে হয়-_দাতার বিনয় প্রকীশের জন্য হাটু ধর] হয়। 

* বরণ-শাস্ত্রমতে “বরণ' করিতে হইলে বা কোন দ্রব্য দান করিতে হইলে বরণ 

কর্তীকে বা দাতীকে, গৃহীতীর দক্ষিণ জানু ধরিয়া বরণের ব৷ দীনের সংকল্পবাক্য 

বলিতে হয়। 
১৬ 
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তিন পুরুষের নাম, গোত্র এবং প্রবর উচ্চারণের পর “সালঙ্কারা সবস্তরা ও 
সাচ্ছাদনা কন্তা” সম্প্রদান এবং বরের “ন্বস্তি' [ স্থ+অস্তি--শুভ হউক ] 
বাক্য উচ্চারণপূর্ববক দানগ্রহণ স্বীকারের ব্যবস্থা বণিত করিয়াছেন। 

বন্তমান সময়ে প্রচলিত €লোকাচারের প্রভাবে পশুপতি-পন্ধতির আদেশ 

গুলির কাধ্য কিছু কিছু পরিবন্ধিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

| ২ ] 

অতি পূর্বকালে, অর্থাৎ আধ্য সভ্যতার প্রথম যুগে, অনধিক দুই 

বৎসর বয়সের একটা গোরুকে মারিয়া তাহার,মাংস পাঁক করিয়া মধুপর্কের 

সহিত অতিথি সেবার জন্য দিতে হইত । এমন কি, মাংসই'ন মধুপর্কের 
ব্যবস্থা শাস্ত্রে ছিল না। শ্রুতি, প্রাচীন স্থৃতিশাস্ত্র, মহাভারত এবং 

আযুর্ষেদ হইতে জানিতে পারা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে ব্রাঙ্গণেরাও 

গোমাংস খাইতেন এবং অতিরিক্ত গোমাংস-ভক্ষণের ফলে আর্ধ্যাবর্তে 

অতিসার রোগের প্রথম আবিরাব ঘটিয়াছিল। জগতের প্রাচীনতম 

শান্ত্র খগ্বেদের গৌন্ুক্তে গোবধের বিরুদ্ধে উপদেশের অস্তিত্ব দেখিয়া 

অনুমিত হয় যে, প্রাচীন কালেই গোবধ-প্রথার বিরুদ্ধে লোৌক-মত 

প্রচারিত হইয়াছিল। চরক খধির সংহিতায় অতিসার (11718700800 

018100)098, 101) 0৮৪৮) রোগের নিদান বর্ণনায় বৈবন্থত মন্গুর পুত্র 

পৃষপ্ব নামক রাজার যজ্জে অন্যান্য যজ্জীয় পশুর অভাবে অজন্রগোবধ করার 

ফলে ভারতথণ্ডে এঁ সাংঘাতিক রোগের প্রথম আবির্ভাব হওয়ার এঁতিহ্ 

লিপিবদ্ধ হইয়াছে । অতি প্রাচীন যুগেই বৈদিক ধম্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে সঙ্গে 

বৌদ্ধ, জৈন এবং চার্বাক্ প্রভৃতি অবৈদিক বা লৌকাক্জতিক সম্প্রদদার 

সমূহের উদ্ভব হওয়ার ইতিহাস বায়ু মস্ত এবং বিষু প্রভৃতি অন্ধি 

প্রাচীন মহাপুরাণে পাওয়া যায়। আমর হিন্দুসমাজের উপর ইহাদের 

প্রভাবের কথা পরে বলিব । যুরোগীয় পণ্ডিতের! ভ্রমবশতঃ চতুধিংশতিতম 

তীর্থস্কর মহাবীর স্বামীকে জৈন সম্প্রদায়ের এবং শাক্য শুদ্ধোদনের পুন্ত 



গোয়ালপাড় অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২৩৯ 

অস্তিম বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতমকে বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তক বলিয়া 
প্রচার করায় এবং আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় শ্বেতকায় গুরু- 

গণের সেই সকল কথা শিরোধাধ্য করত পুন£পুনঃ সেইগুলিরই প্রচার 

করিয়! দেশের 'অজ্ঞত1 বুদ্ধি করিয়াছেন এবং করিতেছেন । আর 

তজ্জন্যই বেদান্ত হুত্রা্দি দর্শনশান্ত্রে এবং রামায়ণ, ম্হাভারতাদ্ি প্রাচীন 

গ্রন্থে জৈন ও বোদ্ধাদি সম্প্রদায়ের কোন উল্লেখ দেখিতে পাইলেই নব্য 

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে নিরুদ্ধেগে এবং নিঃসংশয়ে সেই সেই 
অংশগুলিকে প্রক্ষিপ্ধ বলিয়৷ প্রচার করিয্। আপসিতেছেন । 

[ ৩ ] 

বাহা হউক, প্রাচীনকালে যজ্ঞে, শ্রাদ্ধে এবং অতিথি সেবায় গোবধ 
করা হইত। পরে কালধশ্মে উহ! অপ্রচলিত বা নিষিদ্ধ হইবার এবং 

গৌবধ নিবারণ এবং... “মম চামুস্য পাপ্]নাহতঃ ও উত্স্থজত তৃণান্থাত্, 
পারক্করের আদেশ ( £পবতু উদকম )” অর্থাৎ_-“আমার এবং 

গৃহস্বামীর পাপ বিনষ্ট হউক) আহা, উহাকে ছাড়িয়া দাও, সে ঘাস, 
জল খাউক”-_[ ঝগবেদীয় গৌন্ক্ত ] এই বাক্যটা বলিয়া গোরুটাকে 

ছাড়য়। দিবার প্রথ! প্রবন্তিত হইয়াহিল। সেই নিষেধ বাক্যটী এই £- 

ও মাত] রুদ্রাণাং দুহিতা বন্ুনা্ড, 

স্বসাইদিত্যানামমুতন্য নাভিঃ। 

প্রন্নবোচং চিকিতুষে জনর 

মা গামনাগামদিতিং বধিষ্ট ॥ ৮১০১১: 

_-খগ বেদ 

লায়ন ভাস্তান্ছগত মন্বান্ুবাদ- এই গাভা রুদ্রগণের মাতা, বস্গণের 

হুহিতা, আদিত্যগণের ভগিনী এবং অমৃতরূপ দুগ্ধ, ঘৃহ» প্রভৃতির 

জন্মস্থান ; যাহাদের জান আছে, সেই প্রজ্ঞাবান্ সজ্জনদিগকে আমি 



২৪০ অসমীয়া! হিন্দু্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

এই কথা বলিতেছি--এই নিষ্পাপা অর্দিতিকে ( তেজন্থিনীকে ) 

তোমরা কেহ বধ করিও না। 

গৃহ্স্ত্রকার পারস্করাচাধ্য বলিয়াছেন--অপর পক্ষে বদি গোরুটাকে 

বধ করাই অতিথি মহাশয়ের অভিপ্রেত হয়, তাহ! হইলে তিনি ছাড়িয়া 
দিবার বাক্যের “পাপ্মাহতঃ” অংশের পরিবর্তে পপাপ্যান৬. হনোমি” 

এই বাকা বলিবেন। [প্রথম কাণ্ডের তৃতীয় কপ্ডিকার ২৭শ স্থত্র ]। 

আর অতিথির এই বাক্য উচ্চারণের পর, অতিথিসৎকারপরায়ণ 

গৃহস্থ, পশুটীকে বধ করিয়া তাহার মাংস মধুপর্কের সহিত অতিথিকে 

নিবেদন করিতেন--এই প্রথা ছিল। 

[৪ ] 

অবৈদ্দিক বা লৌকায়তিক জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের গ্রভাববশতঃ 

আধ্যসমাজে মাংস ভোজনের প্রথ! বিরল হওয়ায় এবং বিশেষতঃ গোবধ 

রানা ডা একেবারে নিষিদ্ধ হওয়ায়, মধুপর্কের সহিত 

বচনের সি মাংস দেওয়ার প্রথা উঠিয়া গিয়া তাহার 

স্থলে শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য একটা গোরুকে আনিয়া! মণ্ডপের নিকট 

বাধির] রাখ! হইত এবং গৃহস্থামী অথবা নাপিত মুখে “গৌঃ গৌঃ গৌঃ” 

অর্থাৎ_-”গোরু আছে” এই কথাটা তিনবার উচ্চারণ করিবার এবং 

লোক দ্েখাইবার জন্ত--[ যেন অতিথির অনুমতি পাইলেই গোরুটাকে 

কাটিয়। দেন 1--এইভাবে একখানি খজী হাতে ধরিয়! দাড়াইবার ব্যবস্থা 

প্রচলিত হইয়াছিল। গৃহম্বামী [এখানে কন্তাদাতা] “গোৌঃ গৌঃ গৌঃ” 

[ সন্ধির নিয়মানুসারে গৌর্গৌগেৌঃ ] মুখে বলিয়া এবং খড়গ একখানি 

হাতে ধরিয়া দাড়াইলেই অতিথি [ এখানে জামাতা ] শিষ্টাচারবশতঃ 

খগবেদের (৮।১০১।১৫) উল্লিখিত গৌস্থত্ত পাঠ করিয়া বলিতেন_ 

“গোক্টাকে ছাড়িয়। দিউন, সে ঘাস, জল খাইয়া বচুক, আমি প্রার্থন। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে গ্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪১ 

করিতেছি--আমার এবং উহার [গৃহস্বামীর] উভয়ের পাপ বিনষ্ট হউক ।* 

যাহাহউক, সংস্কৃত সন্ধির নিয়মানুসারে “গৌঃ” শব্দটা দ্রতভাবে ভিনবার 
উচ্চারণ করিলেই “গৌর গৌর গৌঃ* এইভাবে মানুষের কানে শুনা 
গিয়া. থাকে; তাই, বর্তমান কালের বাঙ্গালীর «গৌর গৌর গৌঃ*কে 
“গৌর গৌর” করিয়া অত্যাশ্্ধ্য গৌড় বচনের স্ষ্টি করিয়াছেন। 
টবদিক সমাজের প্রথা-পদ্ধতির এইব্প হাম্তকর পরিবর্তন যে কত 
হইয়াছে, তাহার সংখ্য! গণনা কর! দুরহ। 

[ ৫ ] 
সমাংস মধুপর্কের এই অন্থকল্প-বিধান [ অর্থাৎ গোরুটাকে বীধিয়! 

রাখিয়! গৃহস্থামীর মুখে ”গৌ গে গেঁখিঃ* তিনবার উচ্চারণ করার 
গৌ গে গং বলীর এবং. এবং খড্গ হস্তে ফরাড়াইবার ব্যবস্থা ] 

খড়গ হস্তে দাড়াইবার  পাম্বেদীয় ভষ্টভবদেবের এবং যজুর্ধেদীয় 

পরিবর্তে নাপিতের ছড়া পশুপতির পদ্ধতিতেও প্রদত্ত হইয়াছে । 
কাটানোর প্রথা. ভবদেব খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দের এবং 

পশুপতি দ্বাদশ শতাব্দের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন। এই সাত আট শত 

বংসরের পরে, আমরা এখন গো-বধের নাম শ্ুনিলেই আতঙ্কে 

শিহরিয়া উঠি এবং বিবাহে বরের অর্চনায় মধুপর্কের ব্যবস্থায় 
কন্যাদাতার «গো 9েঁি গেঁঁঃ* বলায় এবং খড়া হস্তে দাড়াইবার 
পরিবর্তে সম্প্রদানের, সঙ্গে সঙ্গে নাপিতের অতি হাস্যকর এবং অর্থশূন্য 

কতকগুলি ছড়া কাটানোর প্রথা দাড়াইয়াছে এবং সেই ছড়াগুলিকেই 

বারে বরা্দপ-সমাজে . গৌরবচন বা গৌঁড়বচন বলার নিয়ম 
হাস্তকর ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও হাস্যকর ব্যবস্থা এই যে, 

পূর্ববঙ্গের কোন কোনও স্থানে-[ বিশেষতঃ বারের ব্রাহ্মণ-সমীঁজে ] 

কন্ঠাসম্প্রদান-কারধ্যের পর, বিজ্ঞ পুরোহিত মহাশয় সেই গোকু ছাড়িবার 

“ও উৎস্থজত তৃণান্যত্ব পিবতৃদ্কম্*__গআহ উহীকে ছাড়িয়৷ দাও, 



২৪২ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

বেচারী ঘাস, জল খাইয়া বীচুক” মন্ত্রী পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে স্ভাঃ 
সম্প্রদত্বা কন্তার হাতের কুশের বাধন খুলিয়া দেন!!! সীতা, সুভত্রা, 
সাবিত্রী এবং শকুন্তলা প্রভৃতি তেজস্থিনী আর্ধ্যনারীগণের বর্তমান 

দুহিতার! বাঙ্গালীর নিকট নিরীহ গোরুতেই পরিণত হইয়াছেন, ইহ! 

দেখিলে হান্তের পরিবর্তে শোকাশ্র বিগলিত হইবার কথ] । 

[ ৬ ] 

ভূপতিপপ্ডিত পশুপতি য্ুর্ধেদীয় পারস্কর গৃহ্স্থত্রকেই প্রধানতঃ 
অবলম্বন করিয়া দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি প্রণয়ন করিলেও তাহার 

বরার্চন। বিষয়ে পশুপতির সমসাময়িক আচার-ব্যবহারের সহিত সমন্থয় 

ব্যবস্থা প্রদানের উদ্দেগ্ঠ . রাঁখিবার উদ্দেশ্যে গৃহৃস্ত্রের পরংপর! ক্রম- 

গুলির কিছু কিছু ইতর বিশেষ করিয়াছেন । বরের অঙ্চনার ব্যবস্থায় 

গৃহ্হুত্রকার প্রথমেই একখানি আসন আনাইয়া তাহার উপর ভত্রভাবে 

বসিবার জন্য অনুরৌধ এবং তাহাকে অচ্চনা করিবার অন্থমতি 

প্রার্থনা করিয়া এবং দেই অনুমতি পাইবার পর “বিষ্টর”» পাচ্য, 

পাদার্থ উদক, আচমনীয়, মধুপর্ক ইত্যাদি সমুদয় বস্ত প্রস্তুত রাখিয়! 
একে একে এ দ্রব্যগুলির দ্বার। ক্রমান্বয়ে অঙ্চনা৷ করিবার ব্যবস্থ 

করিয়া পরে “গৌঃ গৌঃ গোৌঃ” ইত্যাদি বাক্যোচ্চারণাদি অনুষ্ঠানের 
দ্বারা অচ্চনা শেষ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন । 

| ৭ ] 

গোয়ালপাড়৷ অঞ্চলে যুর্ধ্েদীয় ব্রাঙ্গণদিগের সমাজে বিবাহ্-ম গুপ- 

মধ্যে বেদীস্থিত এ বিগ্রহ ও ঘট পৃজাদির পর কন্যাদাতা পাচ 

গৌরবচন পাঠ, কম্তা আনয়ন ( গামল! ), অর্থ, কোষা, আচমনীয় (ঘটা 

ও কণ্তার সপ্ত প্রদক্িণ  ব। গাড়), পুনরাচমনীয় [ কলস বা লোট!] 

এবং মধুপর্ক [কীসার বাটী বা থালা] প্রভৃতি দ্রবাসম্ভার ও 



গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪৩ 

মূল্যবান্ দ্রব্যাদি ঘ্বারা বরকে অর্চনা এবং বরণ করিলে পর নাপিত 

গৌর ব1! গৌড় বচন পাঠ করে, অর্থাৎ_-কতকগুলি ছড়া কাটে। 
তৎ্পরে শ্রান্ত্রীয়বিধানে বৈবাহিক বন্ধি স্থাপিত হইলে বর-কন্তার 

মন্তকে মুকুট [সোলার টোপর] পরান হয়। ইহার পর স্থনজ্জিত। 
সালস্কত| কন্তাকে পিড়িতে বসাইয়া চারিজন লোকে উঠাইয়! আনিম়! 

বরের চতুর্দিকে সপ্তপ্রদক্ষিণ করেন। প্রত্যেকবার প্রদক্ষিণের সঙ্গে সঙ্গে 

কন্যা বরকে ফুল দিয়া করষোড়ে প্রণাম করে। তৎকালে কুমারী ও সধব। 

সত্রীলোকেরাও উলুধ্বনি সহকারে বরণডাল1 সহ উভয়ের চতুষ্পার্ে 
প্রদক্ষিণ করেন। এসময় বরকর্তৃক পঞ্চাননের (1) বিবাহ-পদ্ধতি-লিখিত 

“চন্দ্স্ব] চন্দ্রেন ক্রীণামি শুক্র শুক্রেণ মৃত 
মমুতেন সম্মেতে গৌরম্মেতে চন্দ্রামি” মন্ত্র 

পাঠের পর কন্তাদাতা বর-কন্তাকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া বসান। 
তৎপরে বর শিক্সোদ্ধত মন্ত্রটা পাঠ করিলে বর-কন্তার পরস্পর 

মুখাবলৌকন ও দৃষ্টি-বিনিময় হয়। ইহাকে শুভদৃষ্ি বা মুখচন্দ্রিক 
বলে £-- 

ও সমগ্ুন্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপো। হৃদয়ানি নৌ। 

সম্মাতরিশ্বা সং ধাতা৷ সমুক্রেষ্টী দধাতু নৌ ॥ ৪৭ ॥ 

_-খগ বেদ, ১০ম মণ্ডল, ৮৫ সুক্ত 

ন্্ার্থ--«বিশ্বদেবতাগণ আমাদের ছুইটা হৃদয় এক করুন, জল আমা- 
দের হৃদয় এক করুন, বায়ু আমাদের বুদ্ধিকে পরম্পরের অনুকুল 

করুন, বিধাতা এবং সরম্বতী দেবী আমাদের ছুইটা হৃদয় এক 
করুন।” হলাধুধ ভাষ্যমতে এ মন্ত্রধার স্পর্শ করিতে হয়, কিন্ত 

অবলোকন ব্যতীত স্পর্শ করা গোয়ালপাড়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও উচ্চ- 

শ্রেণীর হিন্দুদিগের প্রচলিত প্রথা নহে।” উক্ত *চন্্রত্বা চন্দ্রেন*__ 



২৪৪ . অপমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

ইত্যাদি মন্ত্র ব্রাহ্গণসর্বন্থ (২), পারস্কর গৃহ্স্ত্র, হরিহর অথবা 
পশুপতির পদ্ধতিতে নাই। এ দেশীয় পঞ্চানন অথবা কোন 

পদ্ধতিকার উহার উল্লেখ করিয়াছেন; স্থৃতরাং উহা অন্ত গ্রন্থে না 

থাকিলেও প্রামাণ্যই বলিতে হইবে । পাঠের ব্যবহারও চিরস্তন। 

| ৮ ] 
আমরা ২২৫ পৃষ্ঠায় প্রসঙ্গক্রমে অবৈদ্দিক বা! লৌকায়তিক জৈন 

এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাবের কথ| বলিয়াছি। এক্ষণে এসম্বন্ধে 

আধ্য সমাজে জৈন এবং কিঞ্চিৎ বলা যাউক। অবৈদ্দিক সম্প্রদায় 

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রভাব প্রধানতঃ তিনটা ছিল; যথা--বৌদ্ধ, জৈন 

এবং চার্বাক। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্দের আচার্ষ্েরা বেদের কম্মকাণ্ড 

মানিতেন না, বেদকে অপৌরুষেয় (ভগবানের রুত) বলিয়াও 

স্বীকার করিতেন না এবং জগতের মুলকারণম্বরূপ পরব্রচ্দের অস্তিত্বে 
বিশ্বাস করিতেন নী বটে, ককিস্ত কম্ম, কশ্মফল এবং পুনজ্জন্ম ব্বীকার 

করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সদাচার, সামীজিক স্থনীতি এবং শম-দম- 

তিতিক্ষা-যম-নিয়মাদির সাহায্যে ধ্যান ও সমাধির দ্বারা মুক্তি বা 

মোক্ষলাভ প্রভৃতি এহলৌকিক এবং পারলৌকিক উন্নতির যাবতীয় 
উপায় এবং নিয়মকে মানিয়। চলিতেন। বৌদ্ধ এবং জৈনের! বৈদিক 

চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের নিয়মগ্ডলিও যথাসাধ্য প্রতিপালন 

করিতেন এবং ইন্ট্রিয়নংযমের [খাছ পানীয়া্দির বিচার, নারীসঙ্গের 

বৈবাহিক নিয়মাদির] উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বৌদ্ধ গৃহী 

(২) ব্রাহ্ষণ সর্বন্ব- এই পদ্ধতির প্রণেন্া! হলাযুধ পণ্ডিত, রাজ লক্ষমণসেন 

দেবের বিশিষ্ট সভাসদ ছিলেন। তিনি সাময়িক যুর্ষ্বেদীয় ব্রাহ্মণগণের (রাচ়ীয় 

এবং বারেন্ত্র শ্রেণীর) মধ্যে বৈদিক আঁচার প্রতিপালনের বৈলক্ষণ্য অথবা অবহেলা 
দেখিয়া আচারের নুপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত যজুর্বেদীয় গৃহনুত্রানুগত 'ব্রান্মাণ সর্ববন্থ” নাম 

দিয় সংঙ্কার-পদ্ধতি সঙ্কলন করয়াছিলেন। 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪৫ 

এবং সন্ন্যান'দিগের পক্ষে মাংস ভোজন একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, 
কেবল আত্মতৃপ্চির উদ্দেশে স্বয়ং পণ্তু-পক্ষী-মৎ্ন্যার্দির প্রাণবধ 

করিতেন না-এই মাত্র নিয়ম ছিল, এবং অগ্যাপি বৌদ্ধস্প্রদায় 

[যেমন আরাকান, বর্গ, শ্যাম ও সিংহলাদি স্থানে] সেই নীতি-নিয়ম 
মানিয়া চলিতেছেন। জৈন সম্প্রদদায়ে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ যে কোনও 

প্রাণীর প্রাণবধ চিরকালই নিষিদ্ধ রহিয়াছে এবং জৈন যতি বা 

সন্ন্যাসীরা এসম্বত্বে অতিশয় কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। 

এক কালে গৌড়-বঙ্গের সর্বত্র যে বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়ের 
প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ যোয়াঙ চাঙের ভ্রমণ-বিবরণে 

এবং সমসাময়িক সাহিত্যে পাওয়া যায়। পশ্চিম বাঙ্গালার মানভূম 

জেলায় এখনও বহু প্রাচীন জৈনমন্দির ও জৈনতীর্ঘস্করগণের প্রস্তর 

মৃন্তি অনাদরে ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে এবং “সরাবকণ 

জাতি ও সরাবকী বাঙ্গালা৷ ভাষা আজিও বাকুড়া এবং মানভৃম 

জেলার স্থানে স্থানে প্রাচীন জৈন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও প্রভাবের 

পরিচয় প্রদান করিতেছে । পসরাবক”* জাতির লোকে প্রধানতঃ 

'তসরের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এবং তাহারা যে 

এক প্রকার ভাঙ্গ' ভাঙ্গা বাঙ্গাল! ভাষায় কথোপকথন করে, তাহাকেই 

সরাবকী বাঙ্গালা ভাষ। বলে। শশ্রাবক' শব্ধ হইতে নরাবক শবের 

উৎপত্তি হইয়াছে । জৈন গৃহস্থেরা একেবারে কঠোর নিরামিষ ভোজী। 

চার্বাক্ সম্প্রদায়ের ভিতর কোন ধর! বাধা নিয়মের ব| নীতির অস্তিত্ব 

ছিল বলিয়া! বোধ হয় না। তাহাদের মতে মান্ধষ মরিলেই সমস্ত 

সমাপ্ত হয়। তাহারা স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, কম্মফল, পরলোক অথব৷ 

পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব কিছুই মানিতেন না। যতদূর শ্রাধ্য 
হ্খভোগে জীবন অতিবাহিত করাই তাহাদের মূল নীতি ছিপ; 
স্থতরাং চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ এবং মিথ্যাভাষণার্দির দ্বারাও 



২৪৬ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

সাময়িক সখভোগ করায় তাহার্দের আপত্তি ছিল না। কারণ-_ 

তাহাদের মতে একবার মরিলেই সব আপদ চুকিয়া ষায়। 
চার্বাক-সম্প্রদায় বহুকাল লোপ পাইয়াছে। এক্ষণে কোন কোন 

ব্যক্তি কোন কোন বিষয় উপলক্ষে কেবল মাত্র নিজের হ্থবিধার 

জন্য চার্বক-মত চালাইয়া থাকেন । চার্বকের। বেদবিশ্বাসী 
ত্রা্ষণদিগকে 1করূপ ঘ্বণার চক্ষুতে দেখিতেন, তাহ। নিম়োদ্ধ ত শ্লোকটা 

হইতে বুঝা যায় £-_ 

ত্রয়ো বেদস্ত কর্তারে। ভগ্ুধূর্তনিশাচরাঃ | 

জফ'রী তুফর্পীত্যাদি পপ্ডিতানাং বচং স্বৃতম্ 1২৮ 
_ সর্ধ্বদর্শন সংগ্রহ 

অর্থৎ_-“ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর ইহারাই-_তিন বেদের কর্তা । 
জফর্রী, তুফর্রী প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের অদ্ভূত বাক্যেই ইহ] পরিপূর্ণ । 

ইহা হইতেই জানা যায়, বেদ কত দূর সত্য!” 

শ্বম্)াজম্প্র গান 

উনবিংশ অধ্যায় 

বিখাহ করিবার জন্য বরণ এবং উভয় পক্ষের তিন পুরুষের নাম 

গোত্র উচ্চারণ করত কন্যাসম্প্রদান করার ব্যবস্থা গৃহ্যস্থক্রে নাই-- 

প্রাসীনকালে স্্রদান একটা একেবারে বর-কন্তার বন্ত্রপরিধান, শুভ- 

শিষ্টাচার বলিয়া! গণ্য হইত দৃষ্টি, বৈবাহিক মন্ত্র এবং হোমাদির উল্লেখ 

আছে। প্রকৃতপক্ষে সেই প্রাচীনকালে সশ্প্রদান একরূপ শিষ্টাচার 

বলিয়া গণ্য হইত,এখনকার মত উহার এত মাহাত্ম্য ছিল না। 

যখন আদিম কালের সমাজে পুত্র-কন্ত। মীত। পিতার গোরু, ছাগল ইত্যাদি 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪৭ 

পশুর মত একটা “সম্পত্তি বিশেষ” ছিল এবং মাতা-পিতা একত্র হইয়া 
দান-বিক্রয়াদির দ্বারা সন্তানকে হস্তাস্তরিত করিতেন-[ এমন কি 

মারিয়া ফেলিতেও পাঁরিতেন ]_-সেই সময়ে পিতা, কন্তাকে বরের 
হস্তে প্রদান করিলে তবে কন্যার শরীরের উপর [ হস্তাস্তরিত পশুর 

শরীরের উপর দান গ্রহীতার যেমন হইত ] বরের স্বত্ব-স্বামিত্ব জন্মিত। 
এইজন্ত মনু মহারাজ সম্প্রদানকে পম্বামিত্বের কারণ” বলিয়াছেন। 

পরে, সমাজের উন্নত অবস্থায়, পুত্র-কন্তার এরূপ পশুবৎ অবস্থা দূরীভূত 
হইয়াছিল। মহাভারতে স্থভদ্রা দেবীর বিবাহের উপলক্ষে ভগবান্ 
শ্রীকৃষ্ বলিয়াছিলেন,--পপ্রদানমেব কন্তায়াঃ পশুবৎ কোইন্ুমন্তাতে"-- 

অর্থাৎ, “কোন্ ভদ্রলোক পশুর হস্তান্তর করার মত কন্যাকে দান, 

করিবার প্রথার অন্থমোদন করিতে পারেন ?” 'প্ররূতপক্ষে, কন্তার পিতা, 

পিতা, বরকে দাল্পত্য-ন্বত্ব বরকে দাম্পত্য-স্বত্ব দান করিতে পারেনও 
দীন করিতে পারেননা না। কন্যা তাহাকে পবাবা” বলিত, এই 

স্বত্বটৃকু পিতার থাকে,--কন্তার উপর 'দাম্পত্য স্বত্ব তাহার থাকে 
ন।; আর যে স্বত্ব তাহার নাই, সে স্বত্ব অপরকে তিনি কেমন করিয়। 

দিতে পারেন ? দাতার স্বকীয় স্বত্বের ধ্বংসসাধন করিয়া সেই দ্রব্যে 

গ্রহীতার স্বত্ব স্থাপনের নাম দান। মাতা পিতা কন্যাকে লালন- 

পালন করিয়! থাকেন, তাই বিবাহকালে তাহাদের সম্মতিস্থচক সম্প্রদান 

শিষ্টাচাররূপেই সমাজে প্রতিগ্নিত হৃইয়াছিল। অনেক পরে, আমাদের 

দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর যৌবন-বিবাহের পরিবর্তে যখন 

ব্রাহ্মণেতর জাতির বাল্য বা শিশু-বিবাহের প্রথা স্মাজে প্রবর্তিত 

সম্প্রদানই বিবাহ হইল, তখন নাবালগ বা অগ্রাপ্ত-ব্যবহার 

কন্তার বিবাহে 'সম্প্রদানঃ ব্যাপারই বিবাহের প্রধান অঙ্গ--[এবং ছিজ 

ভিনবর্ণ ব্যতীত শৃদ্র এবং তাহারও নিম্মতর সমাজে উহাই একমাত্র 
অঙ্গ]_হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ আমাদের দেশে ম্মার্ত ভট্টাচার্য 



২৪৮ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ্-পদ্ধতি 

এবং সেইন্ধপ অন্তান্ত ভট্টাচাধ্য মহাশয়দিগের কৃপায় ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
বর্ণের লোপাপত্তি হওয়ায় একমাত্র ব্রাহ্মণদ্দিগেরই গ্ররূত বিবাহ 

সংস্কারের নিয়ম রক্ষার বাবস্থা থাকিল; আর কায়স্থ এবং অন্যান্য 

শুদ্ধ বা অশুদ্ধ যাবতীয় জাতির সমাজে সংস্কারাত্মক বিবাহ উঠিয়া 
গিয়া শুধু সম্প্রদানই “বিবাহ* বলিয়া পরিগণিত হইলে লাগিল । 

যাহা হউক, পূর্ব কথিত মুখচন্দ্িকার [শুভ-দৃষ্টির] পর কন্তা- 
সম্প্রদান হয়। সম্প্রদানকালে নারায়ণ, মঙ্গলঘট, কোশাকুশী ও পুষ্প- 

কন্াা-সম্প্রদানকালে বর- পাত্র থাকে । পশুপতি পণ্ডিত তীহার 

কন্য। এবং কন্যাদাতার পদ্ধতিতে লিখিয়াছেন-”অথ কন্তাদাত। 
উপবেশন-বিধি পূর্ববাভিমুখোপবিষ্টশ্ত বরস্য অগ্রতঃ পশ্চিমা- 

ভিমুখ উপবিশতি। কন্তাঞ্চ পশ্চিমাভিমুখীং ক্রোড়স্থানে উপবেশ্ত 

কন্তাবরোৌ সন্মুখধীনৌ কারয়তি__ইত্যাদি*, অর্থাৎ-_“অনন্তর কন্তাদাত৷ 
পূর্ব্মুখে উপবিষ্ট বরের সম্মুখে পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিবেন এবং 

কন্তাকেও পশ্চিম দিকে [বরের দিকে ] মুখ করিয়া নিজের কোলের 

কাছে বসাইয়া ব্র-কন্তা পরস্পরের শুভ-দৃষ্টি করাইবেন-_ইত্যাদি; 
এটরূপে, বর-কন্তা পরম্পর শুভ-দৃষ্টি করিবার পর, এভাবে বসিয়াই 
কন্তাদাতা কন্তাকে সম্প্রদান করিবেন। ম্মার্ত রথুনন্দনও তাহার 

উদ্বাহতত্বে গৃহ-পরিশিষ্টের নাম করিয়া প্প্রত্যডমুখ! বরয়স্তি 

প্রতিগৃত্রস্তি প্রাঙমুখাঃ*- অর্থাৎ কন্তাদাতা পশ্চিমমুখে এবং কন্তাগৃহীতা 
পূর্ববমুখে বসিবেন”- ইহাই ব্যবস্থ। দিয়াছেন । অথচ পূর্ববকাল হইতে 
শিষ্টাচার ছিল,__“দাত। পূর্ববমুখে এবং গ্রশীতা উত্তরমুখে বসিবেন।” 

“আধুনিক ব্যবহারে বসিবার নিয়ম এরূপ উল্টা হইল কেন?* এই 
প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কাশীখণ্ড প্রভৃতি পুস্তকে শিব-বিবাহে 

ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে--এইরূপ এঁতিহা আছে। হিমালয়ের বাটাতে 

কন্তাদানের প্রাকৃকালে, পূর্বাচরিত শিষ্টাচারাহুদারে কন্তাদাতা 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৪৯. 

হিমালয়ের আনন পূর্বমুখ করিয়া, কন্ঠাগৃহীতা শিবের আসন উত্তরমুখ- 
করিয়াই পাতা ছিল, কিন্ত-_ 

ভবানীর ভাবে হর টলিতে টলিতে। 

গিরির আসনে গিয়া! বঙগিলা ত্বরিতে ॥ 

বিধি তাহে বিধি দিলা হইল নিয়ম। 
তদবধি বিবাহেতে হল ব্যতিক্রম ॥ 

--ভারতচন্দ্রের অনদীমঙ্গল 

সুতরাং পীতাণ্বর সিদ্ধান্তবাগীশ এবং কোন কোন শান্ত্রকার লিখিলেন :-- 

"সর্বত্র গ্রাউ মুখো দাতা গৃহীতা চ উদওআুখঃ। 
এষ এব বিধিঃ প্রোক্ত। বিবাহেতু ব্যতিক্রমঃ ॥” 

এবং এই ব্যতিক্রমের ফলে কন্যাদাত৷ হিমালয় উত্তরমুখে বসিয়া 
কন্যাপ্ান করিলেন এবং মহাদেব পূর্বব্দকে বলিয়া সেই দান গ্রহণ 
করিলেন । এই ব্যাপারেরই এতিহ নিম্নলিখিত গ্লোকে £-- 

“উপঝিষ্টস্ত্িনেত্রস্ত শাক্রীং দিশমুপাসতে । 

সপ্তধিকাষ্টাং শৈলেন্ত্রস্তপবিষ্টো বিলো কয়ন্ ॥” 
এবং ইহার পাঠীস্তর শ্লোকে ২ 

“উপবিষ্টস্তিনেত্রস্ত গ্রাচীৎ দিশমুদৈক্ষত। 

সপ্তধিসেবিতামাশাং শৈলেন্দ্রোখপ্যবলোকয়ৎ॥* 

; অর্থা--"ত্রিলোচন শিব বিবাহকালে পূর্বদিকে মুখ করিয়া বসিলেন এবং 

গিরিরাজ হিমালয়ও উত্তরমুখে উপবেশন করিলেন ] 

বাধা পড়িয়াছে। এ ছুইটী শ্নোকের অর্থ একই । উহাদের অন্বর 

এইরূপ £-ত্রিনেত্রঃ (শিবঃ) তু (€কিস্তু) উপবিষ্টঃ (সন) শা 

উলাদতে (অবলোকিতবান্ট। শৈলেন্তরঃ (হিমালয়ঃ) রি (অপিচ) 



২৫০ অসমীয়া হিন্দু'দগের বিবাহ-পদ্ধতি 

সপ্তবিকাষ্টাং বিলোকয়ন্ (পশ্তন্) | 
সন্তষিসেবিতাং আলা (উততরণিক্) অবলোকয়ৎ ( দর্শ) উপবিষ্ট ॥ 
উক্ত “উপবিষ্ট স্ত্রিনেত্রস্ত ইত্যাদি” ক্লোকের অস্থকুলে-- 

"নিরগ্িকঃ সম্প্রদাতা কন্তাং দগ্যাছুদঙ মুখ:* 
অর্থাৎ_-“নিরগ্রিক কন্তাদ্রাত। উত্তর মুখে বসিয়। কন্যাদান করিবে” 

এই বিধান রচিত হইয়াছে । বর্তমানকালে ব্রাহ্মণ মাত্রেই নিরগ্রিক-_ 

ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের তো কথাই নাই । তথাপি পশ্তুপতি পণ্ডিত, ভবদেব 

ভট্ট এবং ম্মার্ ৮: পদ্ধতিকার উক্ত ব্যতিক্রমের উপর আবার 
এক দ্বিতীয় ব্যতিক্রম চালাইয়৷ কন্াদাতাকে উত্তর দ্রকের পরিবর্তে 
পশ্চিম দিকে [ অর্থাৎ, ঠিক বরের সম্মুখে বরের দিকে মুখ করিয়! ] 
মুখ করিয়া বসাইয়াছেন। ভট্ট ভবদেব লিখিয়াছেন £-- 

“প্রা জুখাভিরপায় বরায় শুচি সন্িধো। 
| দ্যা প্রত) মুখঃ কন্তাং ক্ষণে লক্ষণসংযুতে |% 

অর্থাৎ__“পূর্ববমুখে উপবিষ্ট অভিরূপ (স্থন্দর ) বরকে শুচির 

( অগ্রির) নিকটে শুভলক্ষণসংঘুক্তকালে বা লগ্নে পশ্চিমমুখে উপবিষ্ট 

কন্তাদাতা কন্যাদান কারবেন ৮ তথাপি লোকাচারে দেখা যায়-- 

গোয়ালপাড়া জেলার ব্রাহ্মণ এবং তানুগত উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু সমাজে 

ভবদেব, পশুপতি এবং রথুনন্দন ভট্টচার্ষেনর ব্যবহার প্রচলন নাই; 
তাহার পরিবর্তে উল্লিখিত শিব-বিবাহের ব্যতিক্রম অথবা নিরগ্রিক 
দাতার মাননীয় ব্যবস্থার -অর্থা, পূর্ববাতিমুখে উপবিষ্ট বরকে উত্তর[ভি- 

মুখে উপবিষ্ই কন্তাদীতা কন্তা-সম্প্রদান করেন, কিন্তু কন্তাকে বরের 
ঠিক সন্মুখভাগে পশ্চিমমুখেই বসাইয়! থাকেন। 

পারস্করাচার্যের গৃহ্ক্ত্রে এই “মুখোমুখী” ব। “বসাবসি” লইয়া 
কোন কলহ নাই। কণ্ঠা-সম্প্রদান ব্যাপারটাই যখন গৃহ্স্থত্রে নাই, 

পারদ্বর গৃহাসৃত্রে “কন্যা তখন দাতা কোন্ মুখে এবং গৃহীতা কোন্ 
সম্প্রদান” নাই মুখে বদিবেন, এরূপ অদ্ভুত প্রশ্ন এবং তাহার 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধাত ২৫১ 

সমাধানও তাহাতে নাই। আমাদের অবনতির যুগে যখন প্রকৃত 
আধ্যধশ্ম এবং সাচার লোপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখনই 
«ই সব নগণ্য 'বসাবসির* মারামারি আচারের স্থান অধিকার করিয়া 

ছিল। এই সব খুঁটিনাটি সারশস্যহীন কেবল “উপ-আচারের” তুষ- 
গুলিই সমাজে সদাচারের স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়াই আমরা গ্রন্থের 

তটা স্থান নষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছি। যাহা হউক, কন্তাদাত মন্ত্রপাঠ 

কন্ঠাদীন, যধৌতকদীন ও এবং কুশাদিমিশ্র জল বর-কণ্থার হাতে ঢালিয়া 

নিমস্ত্রিতগণের ভৌজন কন্যাদদান করিবার পর বর * স্বস্তি” অর্থাৎ 

“শুভ হউক” এই বাক্যে সেই দান গ্রহণ স্বীকার করেন এবং তাহার 

পর কন্যাদাত| দানের দক্ষিণা ত্বর্ণ কিংবা গাই-বলদ এক জোড়া এবং 

বিছানা, বানন-কোলন এবং নানাবিধ বিলাস এবং ব্যবহারের ভরব্যাদি 

যৌতক দ্েন। আত্মীয়-স্বজন, কুটুন্ঘ এবং বন্ধুবান্ধবেরাও নববিবাহিত 

দম্পতিকে ইচ্ছামত যৌতক বা গ্রীতি-উপহার [ আজকালকার 
ভাষায় 11080 0158০065 ] প্রদান করেন। সর্বশেষে বরযাত্রীরা 

এবং কন্ঠাপক্ষের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজন করেন। যাহা হউক, পশ্চিম 
পশ্চিম বাঙ্গালা শুদরদের বাঙ্গালার হিন্দু সমাজে কন্তা-সম্প্রদানটাই 

বিবাহে এক সম্প্রদানেই খুব প্রয়োজনীয় ব্যাপার হইয়৷ দাড়াইয়াছে। 
বিবাহ-কর্ম সমাপ্ত. এখানকার শৃদ্রদিগের--[ দক্ষিণ রাটীয় শূর্া- 

চারী কায়স্থ মহাশয়দেরও]--বিবাহে হোম বা কুশপ্তিকা অথবা! সপ্তপদী 
গমন নাই; স্থতরাং এক সম্প্রদানেই বিবাহকাধ্য সমাপ্ত হইয়া যায়; 
এবং বিবাহের রান্িতে খড়ের আগুনে খই পোড়ানর যে একটা কাণ্ড হয়, 

তাহা প্রহসন (18:০০) মাত্র। অথচ বৈদিক বিবাহ্-সংস্কারে সম্প্রদান- 

কারা কেবল "শিষ্টাচার মাত্র ছিল! এক্ষণে পাঠকবর্গের অবগতির 
মিরার জন্ত উপরিউক্ত “বিবাহের রাত্রে খড়ের 

আগুনে খে পৌড়ান আগুনে খই পোড়ান” সম্বদ্ধে বল! যাউক। 



২৫২ অনমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

গৌড় জনপদে [ পশ্চিম বাঙ্গালায় ] ব্রাঙ্ষণ ব্যতীত অন্ত কোন জাতির 
“€ববাহিক হোম” [ কুশগ্ডিকা ] এবং সপ্তপদী গমন প্রভৃতি কার্য 

নাই-_কন্া-সম্প্রদানের ছ্ারাই «বিবাহ+ সিদ্ধ হইয়া যায়। তবে কোনও 

কোনও স্থলে পুরোহিত মহাশয় “লাজহোমের” একটা লোক দেখান 

নকল করেন। কতকগুলি খড় জালিয়! বর এবং কন্তাকে দিয়া তিন 

অঞ্জলি খই সেই আগুনে ছড়াইয়া দেওয়ান এবং নিজে বিড় বিড় 

করিয়া মনগড়া ছুই চারি পংক্তি শ্লোক আবৃত্তি করেন। এই «খই 
পোড়ানর প্রহসন” সম্প্রদানের পরেই সম্পাদিত হয়। কোন কোন 

স্থলে, কুলাচারম্বূপ বামি বিবাহ নাম দিয়া কতকগুলি স্ত্রীআচার 

[ বিবাহের রাত্রি প্রভাত হইলে] কন্তাকর্তার বাটাতে অনুষ্ঠিত হয়। 

পূর্ব এবং উত্তর বাঙ্গালায় ভদ্র কায়স্থগণের মধ্যে অনেক দ্বিজাচার 

এখনও বন্তমান আছে। তথায় গৃহদেবতা এবং অন্যান্ত দেব-দেবীর 

পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গালায়. [যেমন দুর্গার] পৃজায় ঠাকুরকে অন্্ 
দ্র কায়স্থগণের মধ্যে ব্যঞ্তনাদির ভোগ দেওয়া, কায়স্থদ্দিগের 

এখনও খিলাচার আছে বাটাতে ব্রাহ্মণদিগের, অন্নভোজন [ অবশ 

ব্রাঙ্মণের পাক] এবং বিবাহের কুশগ্ডিকার প্রচলনও আছে। তবে 

কুশত্ডিকার মন্ত্রগুলি বরের পরিবর্তে পুরোহিত পড়েন,--যেন তাহারই 

বিবাহ হইতেছে 11 আমাদের মনে হয়-_“মুঘল সম্রাট আকবর সাহের 

সময় এবং তাহার পরেও পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে রাজশক্তিসম্পন্ন 

কায়স্থ রাভা এবং সইয়াদিগের প্রভাব বিদ্কমান থাকায় ব্রাক্মণেরা 

প্রাচীন প্রথা লোপ করিতে পারেন নাই ।” তথায় ভদ্র কায়স্থকে 
ব্রাহ্মণের “শূত্র” বলেন না। পে দেশে গোগ্লাম কায়েতদ্দিগকে শুন 
বলে। ক্ষাত্রাচার গৃহীত হওয়ার পর হইতে পশ্চিমবজের সদাঁচারী 

কায়স্থগণের বিবাহে রীতিমতভাবে যলুর্ব্বেদীয় পশুপতি-পদ্ধতিক্রমে 

বিবাহ-সংস্কার সম্পাদিত হইতেছে। 



বিংশ অধ্যায় 

কেবল গোয়ালপাড়। জেলায় নহে, বাঙ্গালা দেশেয় অনেক স্থানেই 
বিবাহ-সংস্কারের অতি প্রয়োজনীয় ঠবদিকাচারানুমোদিত অক্গগ্রত্যঙ্ক 

অর্থাৎ বর-কন্তার পরস্পর উভয় উভয়কে “সমীক্ষণ” (ভাল করিয়া দেখা) 
এবং সেই সময়ে বর কতৃক বৈদিক মন্ত্রপাঠ এবং সদাচারসঙ্গত 
বধূ-ববের হত্ভলেপদান এবং গ্রন্থিবন্ধন বা গাঁইট ছড়া বীধার পরিবর্তে 
সম্প্রদানের সময় কে কোন্ মুখে বসিবেন তাহা লইয়াই অতিশয় বিবাদ 

বিসংবাদ চলে এবং নিরর৫থক অথচ হাস্যকর 'গৌরবচনঃ লইয়া ও আড়ম্বর কম 
হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে সথলভ্য টবর্দিককালে প্রাপ্তবয়স্ক এবং সুশিক্ষিত 

দিঙ্গ বর তুল্যরপ প্রাপ্তবয়স্কা এবং স্থশিক্ষিতা কন্তাকে বিবাহ করিতেন 
এবং বিবাহ-সংস্কারের যাবতীয় বৈদ্দিক মন্ত্র বর এবং দুই একটা কন্তা 

স্বয়ং পাঠ করিতেন | উভয়ের শিক্ষাদাতা উপস্থিত থাকিতেন এধং 

বৈবাহিক কার্ধ্যগুলি শান্ত্রসম্মতভাবে স্থুসম্পন্ন হইল কিনা দেখিবার - 
নিমিত্ত একজন আচাধ্যকে [ধিনি চতুবেদিবিৎ স্থপপ্ডিত হইতেন'] 
্র্মার পদ্দে বরণ (১) করা হইত, কিন্তু বৈবাহিক সংস্কারে পুরোহিতের 
কোন স্থান (£০9৫%5 1১772) বা প্রয়োজন ছিল না। বর পা 

ধুইবার সময়ে যে মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহা হইতে আরম্ত 
করিয়। বধূকে কাপড় এবং ওড়ন৷ পরানোর সময়ে, শুভদৃষ্টি বা 

সমীক্ষণের সময়ে, বৈবাহিক হোম, অশ্মারোহণ বা শিলারোহণ এবং 

প্রবনক্ষত্র * প্রদর্শনা্দির সময়ে বধূকে সম্বোধন করিয়া কিংবা! দেবগণের 

* ধ্রুব নক্ষত্র -্শুকতারা (৮6০৪5) এবং ফ্রুব নক্ষত্র (2০01 915) এক নহে। 

খগেদীয় পদ্ধতির মতে বধুকে ফ্রুব, সপ্তধি (0152. 06215) এবং অরুদ্ধতী ( সপ্তবির 

একতম বশিষ্ট ধধির পত্রী ) সবই দেখাইতে হয়। রাত্রিতে যে বিবাহ হইতে পারে 
তাহার প্রমাণ নাই। বাঙ্গালায় তাস্ত্রিকাচারের প্রভাবে রাক্রিতে বিবাহ হুরু হইয়াছে 
গৃহ সুত্রে শ্পষ্টতাবে লিখিত আছে যে, বিবাহ-সংস্কীর সম্পন্ন হইবার পর কুরধ্যদেক 
অস্তমিত হইলে বধূকে ধরব দর্শন করাইবে। 

১৭ 



২৫৪ অসমীয়। হিন্দু্দিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

উদ্দেশ্যে যে সকল মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহাদের অতি গভীর অর্থগুলির 

বিষ চিন্তা করিলে আমাদের গতকালের সভাতা এবং সদাচারের 

পরিচয় লাভের জন্ত হৃদয় ষেঘন একদিকে আনন্দে আগ্ুত হয়; আবার 
বর্তমানকালে নিরক্ষরপ্রায় পুরোহিতের দ্বারা ঠিক যেন নিরর্থক “সাপের 
অস্ত্র” পড়ার মত শুধু শুধু একট! নিয়ম রক্ষার জন্ত সেইগুলির 
পাঠ শুনিলে ধন্বগ্রবণ ন্থশিক্ষিত নাধুজনের মনে তুল্যরূপ গাঢ় বিষাদের 

ছায়া পতিত হয়! এ সকল বৈদিক মন্ত্রের [সায়ণাদি (২) সম্মত ভাতের 

সাহায্যে ] অর্থ গ্রহণ করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, গৃহান্থের ধর্মপালন 
করিবার উদ্দেশ্টে পূর্ণযুবক স্থশিক্ষিত বর, তুল্যরূপ পূর্ণযুবতী এবং 
স্থশিক্ষিতা বধূকে বিবাহ-সংস্কারের দ্বারা নিজের গৃহে রাজী বা রাণীর 
আসনে আভষিক্ত করিয়া তাহার হস্তে নিজের মাতা-পিতা, ভ্রাতা- 

ভগিনী, আত্মীয়-স্বজন এবং দাসদাসী, ধনজন ও পশ্বাদি সমুদয় সম্পত্তির 

সধাত্ব পালন পোষণ এবং সংরক্ষণের গুরু দায়িত ন্যন্ত করিতেছেন । 

বৈদিক যে কোন গৃহ্স্থত্রে, তাহাদের ভাঙ্কে এবং কালেশি (৩), ভবদেব 

(৪) এবং পশুপতি প্রভৃতি পণ্তিভগণের প্রণীত পদ্ধতিগুলিতে পাঠক 

পাঠিক! হিন্দ-বিবাই-সংস্কারের সেই প্ররূত চিত্র দেখিয়া আনন্দিত 

হইবেন এবং অনেক সুশিক্ষিত সজ্জন এবং মহিলা তাহ নিশ্চয়ই 

দেখিয়াছেন। স্থানাভাবে এবং কতক পরিমাণে অবাস্তর বোধ হওয়ায়, 

আমাদের ইচ্ছা থাকিলেও অতি হুন্দর স্ন্দর মন্ত্রগুলির অধ্যাহার এবং 

তাহাদের ভাষ্যসম্মত মন্মান্নবাদ প্রকাশ করিতে পারিলাম না। 

পাদটীকা 
(১) ব্রক্ষবরণ (ত্রঙ্গীর নিয়োগ )ক্প্রত্যেক যজ্ঞের যাবতীয় কার্য যথাশাগ্র 

যাহাতে শ্সম্পন্ন হয়, তাহ! দেখাই ব্রহ্মার কর্ন । বিবাহে বরই স্বয়ং হোমাদির সন্ত্রপাঠ 

করিবেন--এই নিয়ম ছ্িল। এখনকার মত বর বৈদিক কন্পকাণ্ডে মুর্খ হইতেন না 

এবং পুরোহিতেরও কোন আবম্তক হইত না। 'ত্রঙ্গা" বরের্ কার্য কেবল নিরীক্ষণ 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২৫৫ 

করিতেন। কোন বিশ্বান্ মন্জ্ঞ ব্রীক্গণকে ডাঁকিয়। আনিয়া বস্তরীদির দ্বার সংকার করত 

“গু অগ্য ইত্যাঁদ অমূক গৌত্রম্ অমুক প্রবরন্ অমুক বেদাস্তর্গত অমুক শাখৈক দেশাধ্যায়িনং 

শ্রী অমুক দেবশন্দাণং মদীয় বিবাহ-হোন কর্মণি ব্রহ্মকর্মকরণায় এভিগরন্ধাদিভিরভ্যর্য 
্রহ্মতবেন ভবস্তং অহং বৃণে” অর্থাং“অগ্য অনুক গোত্রের অমুক প্রবরের অমুক 
বেদের অমুক শাখার একদেশপাঠী অমুক দেবণর্্না আপনাকে আমার বিবাহের হোমকর্মের 

বন্জার [ পরিদর্শকের ] কর্শ করিবার উদ্দেশ্তে পুষ্পচন্দন ও মাল্যাদির দ্বার অর্চন। করিয়া 

ব্রহ্মার পদে নিধুক্ত করিলীম।” এই মন্ত্র পাঁঠপূর্ববক ব্রঙ্গার বরণ করিতে হয়। 

(২) সায়ণাচার্যা-দক্ষিণাপথে ইহার নিবাস ছিল। খৃষ্ীয় চতুদ্দণ শতাবের দ্বিতীয় 

গাদে [ অনুমান ১৩৩৫ খুঃ অন্দে] বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত1 মাধবাচাষা [ধিনি 

সন্ন্যাস আশ্রমে €বিদ্যারণা মুনীষ্থর স্বামী? নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ] অদ্বিতীয় পণ্ডিত 

ছিলেন। সায়ণাচাধ্য ইহার ভ্রাতা ছিলেন বলিয়! প্রনিদ্ধি আছে। সায়ন প্নক, সাম 

এবং অধর্বব বেদের ভাব্য করিয়াছেন। [ যুবদের ভাস্কার ছিলেন মহীধর, রাবণ 
এবং উব্নট ] 

(৩) কালেশি-ইহার আবির্ভাব কাল সামবেদীয় পদ্ধতিকার ভট্টরভবদেব এবং 

বঙ্ুর্ষেদীয় পদ্ধতিকার পশুপতি পণ্ডিত অপেক্গ। অধিক দূরবন্তা নহে । কাঁলেশি আঙ্বলায়ন 

সুত্র [ ধগবেদীয় গৃহসত্র ] যত্পূর্ব্বক পধ্যালৌচন? করিয়ী। খগ বেদী দ্বিজগণের গর্ভীধানাপ্দি 

সংস্কারের সুন্দর পদ্ধতি লিখিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুনমাজে নারীর শিশুবিবাহ 

[অরজন্কা বালিকার বিবাহ] প্রচলিত হইবার পর এই পদ্ধতি গঙ্কলিত হইয়াছে। 

বাঙ্গালার বারেন্্র এবং বৈদিক শ্রেণীর মধ্যে ধাহীর। খসবেদী, তাহাদের যাবতীয় 

'স্ধারের কাধ্য কালেশি পদ্ধতিক্রমে হইয়া থাকে। রাটীয় ব্রাহ্মণের! এক্ষণে প্রায় সকলেই 

সামবেদীয় ; ছুই এক ঘর বজুর্ধেদীয়ও আছেন; কিন্ত খগবেদীয় কেহই নাই। 

(৪) ভবদেব-্ইনি রীট়ীয় শ্রেণীর সাবর্ণ গোত্রীয় এবং সিদ্ধল-গ্রামীপ 

সিদ্ধ শ্রোত্রিয় ব্রাঙ্গণ ছিলেন। উহার সংকলিত পদ্ধতির নাম” ভবদেব পদ্ধাতি। 

বঙ্গদেশের সামবেদীয় ব্রাহ্মণের! এই পদ্ধতির মতানুযায়ী দশবিধ সংস্কার কন করেন। ভট্ট 
ভবদেব, বঙ্গেশ্বর হরিবন্মী। দেবের মহামন্ত্রী ও সাদ্ষিবিগ্রহিক (11015161007 78906 

80 ৬৪) ছিলেন। পুরী জিলর ভুবনেশ্বর তীর্থের নৃসিংহ-বাহুদেবের মন্দির এবং 

বিন্দসরোবর ইঁহারই কীর্তি। 



বধূ-বরের হম্তলেপ 

একবিংশ অধ্যায় 

হস্তলেপ, সম্প্রদ্দানেরই অঙ্গবিশেষ। খগবেদীয় পদ্ধতির সম্প্রদান 

সামবেদীয় পদ্ধতির অস্থরূপ। পশুপতির পদ্ধতির মতে কন্তাদান- 

পঞ্চানন ও পণ্ডপতির স্বীকারের পর, বরকর্তৃক কামস্ততি [ও 
পদ্ধতিতে হস্তলেপ- কোহদাৎ কম্ম! অদাং কামোহদাৎ কামায়াদাৎ। 

কারোর সময় ভেদ. কামোদাতা! কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈত্বতে ] 
পাঠ করিবেন। কিন্তু পারস্কর গৃহস্থত্রে ইহার উল্লেখ নাই। পশুপতি 

সম্ভবত্তঃ সাম এবং খগ. বেদীয় পদ্ধতি হইতে উহ [অর্থাৎ কামস্ততি] 

গ্রহণ করিয়াছেন। পগ্ডিতপ্রবর শ্রীধূত রমানাথ বিছ্যালস্কার মহোদয় 

বলেন-_-পঞ্চাননের পদ্ধতি অনুযায়া গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণ এবং 

তদন্থগত উচ্চ জাতির বিবাহে কন্তাদাতা কন্তাদান ব1 সম্প্রদানের প্রততিষ্ঠা- 

সিদ্ধির জন্য বরকে যথাশক্তি দক্ষিণ! প্রদান করিলে পর [ অর্থাৎ প্রকৃত 

সম্প্রদান-কাধ্যটী সমাপ্ত হইবার পর ] বধৃ-বরের হন্তলেপ দেওয়া হয়।” 

কিন্তু, পশুপতির পদ্ধতিতে হস্তলেপ এবং কুশগ্রনস্থি বন্ধনকর! এবং সেই 

গ্রস্থি খুলিয়া! দেওয়ার পর তবে কন্যাদানের সম্পূর্ণতা সাধনের-উদ্দেস্ে 

বরকে [ স্ুবর্ণানুরী ] দক্ষিণা দানের ব্যবস্থ| আছে। পশুপতির ব্যবস্থ 

ষে সমীচিনতর, তাহাতে সন্দেহ নাই। গোয়ালপান়া ও কোচবিহার 
দশকর্ম পদ্ধতিতে হস্তলেপে অঞ্চলে প্রচলিত পঞ্চাননের (১) সঙ্কলিত 

সম্বন্ধে উপদেশ “দশকর্ম্ম পদ্ধিতিগতে হস্তলেপ সম্বন্ধে নিয়লিখিত 

উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, যথা £--"ততো দাতা বধৃবরয়োরহাস্তেলেপং 

(১) ইহার পূর্ণ নীম পঞ্চানন কন্দলী। ইনি মহামহোপাধায় মদন কন্দলীর 
পৌত্র। উঁহীর নিবাস স্থান ও পরিচয় এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে । সম্ভবতঃ ইনি 
গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন; যেহেতু কামরূপে পঞ্চাননের পদ্ধতির তেনন 

প্রভাব, নাই। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে. প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৫৭ 

দরা দত্তা বরহন্তোপরি বধৃহস্তং স্থাপয়িত্বা গায়ত্রা কুশগ্রস্থিং বরীয়াৎ 
অত্রাচারাদন্তদপি যৌতকত্বেন স্থবর্ণরজততাম্রাদিকং কন্তাপিতা 

যথানস্বং দদাতি অন্যেইপি বান্ধবাদয়ো! যথাসভভবং যৌতকং প্রযদ্ছত্তি। 
ততো গায়ত্র্যা লগ্নগ্রন্থিং বদ্ধ! পুনগাঁয়ত্র্যা কুশগ্রস্থিং মোচয়েৎ।” ইহার 

মর্মার্থ তাহার পর, দাতা দধির দ্বারা বধু-বরের হস্তলেপ দিয়া বরের 

হাতের উপর কণ্তার হস্ত রাখিয়া কুশ দিয়! গায়নত্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে গ্রন্থি 

বাধিবেন। এই সময়ে আচারবশতঃ কন্তাদাত1 যথাশক্তি সোনা, রূপা 
এবং তাম! প্রভৃতি যৌতক দেন এবং অন্তান্ত বন্ধুবান্ধবেরাও যথাসম্ভব 

শৌতক প্রদান করেন। তাহার পর গায়ত্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে 

লগ্নগ্রস্থি বাধিয়া দিয়া আবার গায়ন্রী মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কুশের গ্রন্থি 

খুলিয়! দিবে। 

[ পধশনন তাহার দশকর্ম পদ্ধতিতে কেবল দই দিয়! হস্তলেপ দিবার 

ব্যবস্থা দিলেও লোকব্যবহারে "দই, এর সঙ্গে “কলা” মাখিয়া লেপ 
দেওয়া দেখিতে পাওয়া ঘায়। আরও, কন্যাদাতার পরিবর্তে কোন 

অন্য ব্রান্ধণের অথবা! হ্বজাতীয় ব্যক্তির দ্বারা গ্রন্থি-বন্ধনের লোকাচার 

দেখিতে পাওয়া যায় ]। 

ভট্ট ভবদেবের পদ্ধতিতে শুধু এই মাত্র আছে যে, পাদ্য, অর্থ এবং 
মধুপর্ক প্রভৃতির যোগে রীতিমত সংকৃত হইবার পর, [ কন্তাদদানের 

ভবদেবের পদ্ধতিতে অব্যবহিত পূর্বের ] বর স্বয়ং [ মঙ্গলৌবধি- 

85 লিগ্তেন দক্ষিণহত্তেন তাদ্শমেব কন্ায়া 

দক্ষিণহত্তং শ্বহস্তোপরি নিদধ্যাৎ] নিজের মঙ্গল ওষধিলিধ দক্ষিণ 
হন্তের উপর কন্তার সেইক্প মঙ্গলৌবধিলিগ দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবেন। 
[ মঙ্গলৌষধিকে সর্ষৌষধিও বলে ]| পশ্ুপতির পদ্ধতিতে বধূ-বরের 
হস্তলেপের দ্রব্য [ মঙ্জলৌবধি ], যথা :--“সহদেবা (এক প্রকার উত্জ্জে 



২৫৮ অসমীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পন্ধতি 

ভেষজ-মযুরশিখা (এক প্রকার উদ্ভিজ্ঞ ভেষজ)-বিষুক্রান্তা (অপরাজিতা) 
পশুপতির পদ্ধতিতে শতপুষ্পী (মৌরি;-মোহিনী (অজ্ঞাত) সজ'রস- 

নু না শিকৃথ (মোম)-কুউকুম (জাফরান্)-চন্দন-৩৪% 
কৌঁচ)-কপুর-মদনকোষ (ধৃতরাফল)-মধুপুষ্প (মৌয়াফুল)-কাকোলীলত, 
কন্তরী (মুগনাভি ), জাতিফল, খ্ছি-বৃদ্ধি-কাকোলী মেদ-মহামেদ- 
জীবকং-ঝষভং চ প্রত্যেক মাষকপ্রমাণং দ্বত্পিষ্টং জামাতুর্দাক্ষণ 

হক্তোপরি দত্বা তদুপরি কন্তাহস্তৎ স্থাপয়িত্বা ইত্যাদি--হস্তলেপের 

সমস্ত দ্রব্য একালে হূর্লভ হইয়াছে । পথদ্ি, বুদ্ধি, কাকোলী, ক্ষীর 
কাকোলী, মেদ, মহামেদ, জীবক এবং খষভ”-_-এই আটটা ভেবজদ্রব্য 
অত্যন্ত বলবুদ্ধিমেধাজনক--চরকোক্ত “জীবনীয়গণের” অন্তর্গত এবং 

আযুর্ষ্দীয় অথব। তান্ত্রিক মতের যাবতীয় রমায়ন ওষধের [ চ্যবনপ্রাশ, 

কুমার-কল্পদ্রম ঘ্বত, ছাগলাছ্য ঘ্বৃত, মহামাষ তৈলাদির ] প্রধান উপাদান 

বলিয়া বণিত হইলেও অধুন! অপ্রাপ্য বলিয়! সর্ধত্রই উহাদের “মধু 
অভাবে গুড়ের” মহ অন্ুকল্প ব্যবস্থা চলিতেছে । 

বর এইরূপ নিজের ভান হাতের উপর, কন্তার ডান হাতখানি 

রাখিলে এক পুত্রবতী এবং সৌভাগ্যশালিনী (611 0৫19%80 0 10৩1 

রস্থি বন্ধন বা 1)05081)0 ) নারী, মঙ্গলশব্দ উচ্চারণ 

গাটছড়। বাধা করিয়া [ অর্থাৎ উলুধবনি করিয়! ] কুশের 

দ্বার তাহাদের হাত বাধিয়। দিবেন। সেই কুশের গ্রন্থি বাধার মন্ত্র -- 

“ও ত্রদহ্ধা বিষুণ্চ রদ্রশ্চ চন্দ্রার্কাবশ্থরিনাবুভৌ | 
তে ভব গ্রস্থিনিলয়ং দধাঁতাং শাশ্বভীঃ সমাঃ ॥* 

অর্থাৎ-ব্রক্গা, বিঝু, রুদ্র, চন্ত্র, কুর্্য এবং অক্ষিনীকুমার যুগল তোমাদের এই 
বিবা-বন্ধনের গ্রশ্থিতে অবস্থান করুন এবং চিরকাল ধরিয়া এই গ্রস্থিকে অটুট 

,অচ্ছিষজাবে রক্ষা করুন। 



_গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৫৪৯ 

তাহার পর কন্তাদাত! বর-কন্তার তিন পুরুষের নাম গোত্রার্বি উচ্চারণ 
করিয়া রীতিমত কন্া-সম্প্রদান, বর কর্তৃক দানগ্রহণ স্বীকার, দানের 

দক্ষিণ [স্বর্ণ বা তাহার মৃল্য ] প্রদানাদি এবং যৌতকাদি দান সমাপ্ত 
হইলে পুনশ্চ পতিপুত্রবতী ম্ৃভগ! নারী বর কন্তার-কাপড়ে গ্রন্থি 

[গাঠ ছড়া] বাধিয়া দিবেন। গ্রস্থিবন্ধনের মধ্যে গায়ত্রী যন্ত্রই 

ব্যবহৃত হয়। কোন ব্রাক্ষণ ব৷ বর হরিতকী, পানিআমল।, মোনামোনী 

বহেড়া এবং স্থপারি-_-এই পাচ রকম ফল একখানি হলুদে ছোপান 

গামোছায় পু'টুলি বাধিয়া এ পুটুলির ছুইট। প্রান্ত যথাক্রমে বর এবং 

কন্যার উত্তরীয়বস্ত্রর প্রান্তের সহিত বাধির়া “গাইট ছড়া” বা 
গ্রন্থি বন্ধন করিয়! থাকেন। গোয্ালপাড়। অঞ্চলে ইহাকে লগন গীঠি 
বলে। ইহা হইতেছে ৬৭ দীর্ঘ একখানি বস্ত্র বিশেষ। ইহার 

মধ্যভাগে একজোড়া পান স্থপারি বাধিয়া একপ্রান্ত বরের এবং আর 

একপ্রান্ত কন্তার বন্ত্রাঞ্চলে বীধিয়া পরম্পর সংলগ্র করিয়া দেওয়! 

কামরূপ অঞ্চলে হয়। দরঙগের উতলা গ্রাম নিবাপী এবং 

লগন গীঠি রাজা বলীতনারায়ণের সভাপগ্ডিত পীতাম্বর 
সিদ্ধান্তবাগীশ, কামরূপের শিলাগ্রাম নিবাসী ব্রহ্ষানন্দ, পশুপতি 
এবং হলায়ুধ ভট্টাচার্যের পদ্ধতি অন্ুলারে লগ্রগ্রন্থি বা ্লগন গাঠি 
বাধা হয়। সেখানে দেখা যায়, যে ব্ক্তি [সাধারণতঃ কন্যার 

ভ্রাতা, তদভাবে মন্ত্রীতা ] 'আখথে তুলে" অর্থাৎ বর-কন্তার হস্তে খৈ 
দেয়, সেই ব্যক্তি লগন গীঠি বাধে। ইহা হইতেছে--একখানি 

“আনা কাটা” লঙ্কা গামছা। ইহাতে আতপ তগুল, দুর্ববা, তিল, 
হরিতকী, তাশ্থল, পান ইত্যাদি বাধা থাকে । লগন গীঠি সম্বন্ধে 
গঙ্গাজলে বিশেষ কিছু নাই। এই গাঠ ছড়া বাধার সময়ে খুব 
আড়ম্বর আছে। 

টা নারী অথব। কন্তাদাত। গ্রন্থি বাধিবার সময় মন্ত নারি 



২৬* অসমীয়া হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

“সু যথেন্দ্রাণী মহেত্ত্রস্য স্বাহাচৈব বিভাবসোঃ। 

রোহিনী চ যথা সোমে দময়স্তী যথা নলে। 

যথা বৈশ্রবণে ভদ্রা বশিষ্টেচাপ্যরুদ্ধতী ॥ 

বথা নারায়ণে লক্ষ্মীত্তথা ত্বং ভব ভর্তরি ॥* 

এই মন্ত্র পড়িবার পর সেই নারী এবং কোন এক ব্রাক্গণের এইরূপ 

প্রশ্নোত্তর হইবে £-- 

নারী--কয়োর্গন্থিঃ পততি ? ( কাহাদের গাঠছড়া পড়িহতছ ?) 

ব্রাহ্মণ _লক্ষ্মীনারায়ণয়োঃ ৷ € লক্ষ্মী-নারায়ণের ) 

নারী--কয়োগ্রাস্থি পততি ? 

ব্রা-সীতারাময়োঃ । ( সীতারামের ) 

নারী--কয়োগ্রন্থঃ পততি ? 

ব্রা--নলদময়ন্তেোঃ । ( নল-দময়স্তীর ) 

নারী--কয়োগ্রন্থি পততি 

ব্রাঙ্মণ__প্রী অমুক দেবশশ্ম শ্রী অমুকী দেব্যোঃ | [ বর-কন্যার নাম 

করিয়া অমুক দেবশর্্খা এবং অমুক দেবীর ] 

ইহার পরে গায়ত্রী মন্ত্র পড়িয়া বীধিবে। 

[প্রশ্ন-_কে পড়িবে? নারী না ব্রাহ্মণ ? নারী হইলে, কেমন করিক্পা! গায়র্রী মন্ব 

পড়িবে 1--লেখক ]1 যাহ! হউক, এই স্থানে ভবদেবের পদ্ধতিতে “কোনও ব্রাক্গণ 

গাক্বত্রী মন্ত্র পাঠ করত গ্রশ্থি বীধিবে” আছে। 

তাহার পর কন্তাদাতা। কুশের বাধন খুলিয়া দিয়! একখানি কাপড় 

দিয়া কন্তা-জামাতাকে আচ্ছাদন করিয়া পরস্পর শুভদৃষ্টি করাইবেন। 

তাহার পর মধুপর্কের গোরু বেচারীকে ছাড়িয়া! দেওয়া! হইলে সন্্রদান- 

কাধ্য সমাপ্ত হয়। 



কুশ্ডিক। এবং লাজহোম 

দ্বাবিংশ অধ্যায় 

কুশগ্ডিকা হোম [বৈদিক হোম বিশেষ ] এবং পাণিগ্রহণার্দি যে 
কয়েকটী অবশ্যকর্তব্য কম বিবাহে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি কোনও দেশ 

কুশণ্ডিক বা কুশকণ্ডিকা বা প্রদেশের প্রথ| নহে । সংস্কারাঙ্গ হোমকে 

এবং গাণিগ্রহণ [ সংস্কারের অঙ্গ স্বরূপ হোমকে ] কুশগ্ডিকা 
বা কুশকণ্ডিক! বলে। ইহা সংস্কারাঙ্গ হোমের সাধারণ নাম। 

জাতকর্্, অন্নপ্রাশন, চুড়াকরণ এবং উপনয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক 

বৈদিক সংস্কারেই কুশণ্ডিকা হোম অবশ্ত করণীয়। “কুশকপ্ডতিকাই 

প্রকৃত বিবাহ”*-এই চল্তি কথাটা ঠিক নহে। পরস্ত কুশগ্ডিকা 
বিবাহের একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ বটে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণসহ কৃত 

কুশপ্ডিকাদদি সংস্কার কার্যে শৃদ্রগণের আদৌ অধিকার নাই ; স্থৃতরাং 
তাহাদের বিবাহ, সম্প্রদান অথবা নিজ নিজ দেশ, জাতি অথবা 

কুলাচার পালনের দ্বারাই পিদ্ধ হইয়া যায়। আর্ধ ধশ্মশান্ত্র অনুসারে 

প্রকৃত পক্ষে শৃদ্রগণের ধর্মসংস্কারাত্মক বিবাহ আদৌ নাই। তাহাদের 
যৌন মিলন শুধু প্রজ্াবুদ্ধির উদ্দেশ্তে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিশেষের 

বারাই সংঘটিত হইয়া থাকে এবং দ্বিজগণের কাধ্যের অনুকরণে সেই 
মিলনকে বিবাহ বল! হইয়া থাকে। যাহা হউক, কুশপ্ডিক1 হোমের 
মধোই লাজহোমের অংশ বিশেষের পর পাণিগ্রহণ করিতে হয়। 

পাঁণিগ্রহণ বিবাহের প্রধান একটি অঙ্গ। বিবাহের রাত্রিতেই পাশ্চাত্য 

বৈদিক ক্রাহ্ষণদিগের কুশগ্ডিকা এবং পাণিগ্রহণ আদি সমাপ্ত হইয়! 
যায়। রাটীয় ব্রাহ্মণের বিবাহের রাত্রির পর দিনে বানি বিবাহ ও" 
কুশগ্ডিকা একত্র সম্পাদন করেন । বাসি বিবাহ কেবল স্ত্রী আচার মাত্র। 



২৬২ অসমীয়! হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

অন্বারন্ধ, আঘারাঙ্গ্যভাগ, মহাব্যাহ্বতি, সর্বপ্রাযশ্চিতত, প্রাঙজাপতা, 
শিষ্টকুৎ, রাষ্ট্রভৃৎ। জয়া এবং অভ্যাতান ইত্যাদি হোমের পর লাজহোম 

যভুর্ব্দীয় লাজ হোম হয়। লাজ ন্ত্রীলিঙ্গে 'লাজা"] শবের অর্থ-_ 
ও তাহার বিধি ভাজা! ধান, যব, গম-__ইত্যাদি [আমাদের 

খৈ]। “লাজঃ হোম কশ্মণি হুয়ন্তে” অর্থাৎ__ধান প্রভৃতি শত্তের দ্বারা থৈ 

করিয়া হোম করা হয় বলিয়া এই ক্রিয়্াটাকে “লাজ হোম প্রয়োগ” 

বল হয়। “লাজ হোম” বা খই পোড়ান পৃথক্ অনুষ্টান। উহ! 

কেবল মাত্র বিবাহ-সংগ্কারে কন্তার দ্বারা অনুষ্ঠিত হোম। নিয়ে 

“লাজহোম” অনুষ্ঠানের বিধি পারস্কর গৃহ্স্থত্র হইতে উদ্ধত কর! 

হইল, যথা £-_ 

কুমার্ধ্যা ভ্রান্ত শমীপলাশমিস্রান্নশাজানঞ্লিনাঞ্লাবাবপতি | ১ 
তাং জুহোতি স ৬২ হতেন তিষ্টতী "অধ্যমণং দেবং কন্তাহগ্রিমযক্ষত | 

' সনে অরধ্যমা দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতে স্বাহা। 

ইয়ন্নাযুপাব্রতে লাজানাবপন্তিকা। 

আমুম্মানস্ত মে পতিরেদ্ধন্তাং জাতয়ো মম স্বাহা। 

ইমাংল্লাজানাবপাম্যগ্রোৌ সমৃদ্ধিকরণং তব। 

মমতৃভ্যং চ সংবননং তদগ্রিরন্ুমন্যতামিয়৬ স্বাহাপ* ইতি ॥ ২ 
_পারম্থর গৃহসূত্র ৬ষ্ঠ কণ্ডিকা 

ইহার অর্থ হইতেছে--পকুমারীর ভ্রাতা পুর্ব হইতে সংগৃহীত শমী- 

বৃক্ষের পাতা এবং খই একত্র মিশাইয়৷ একখানি কুলায় রাখিয়া তাহা 
হইতে কিছু নিজের অগঞ্জলিতে লইয়া কুমারীর অগ্জলীতে ঢালিয়৷ 
দিবেন। পূর্বমুখে থাকিয়া কুমারী সেই শমীপত্র মিশান খই নিজের 

_. * স্বাহাঅগ্িদেবের স্ত্রীর নাম স্বাহা। ্বাহা! অগ্নির শক্তি। দেবহজ্ঞে যেমন 
স্বাহা পিভৃধজের মন্ত্র সেইরূপ স্বধ। | “সাহা, দেবপোষিণী এবং "স্বধা” পিভৃপোবিণী। 

বেদের কর্মকাণ্ডে এই স্বাহা। ও বধ মন্ত্রের প্রচুর ব্যবহার দেখিতে পাওয়া! যায়। 



গোয়ালপাড়৷ অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২৬৩ 

ডান ও বাম হাত একভ্র করিয়া অগ্লী ভরিয়া লইবেন এবং অগ্রিতে 

হোম করিবেন ।” 

পঞ্চানন-কৃত দশকন্্ম পদ্ধতিতে লীজহোম-বিধির উল্লেখ, যথা £-_ 
ততঃ কুমাধধযা ভ্রাতা শমীপত্রাজামিশ্রান্ শূর্পস্থান্ লাজান্ ক্রবমূলেন 
চতুধ বিভাজ্য ভাগত্রয়ং পুনস্ত্রিধা বিভাজ্য অঞ্জলিনা ভাগৈকমাদায় 

বরাঞ্চলিপুটোপরিস্থিতকন্যাঞ্ুলৌ দদাতি। ততস্তান্ লাজান্ প্রা মুখী 
কুমারী উধ্বস্থিতৈবাঞ্জলিনা! জুহোতি। বারত্রয়মিষান্ মন্ত্রান্ পঠতীতি 
__পশুপতি গদ্ধতো, কন্যৈব পঠতীতি হরিহর পদ্ধতো।” এই লাজ- 

হোম বিধি উপরি প্রদত্ত পারস্করের পদ্ধতি, পারস্করাচার্যের ভাস্তকার 

হরিহর-পদ্ধতি এবং তদনুবত্তা পশুপত্তির পদ্ধতির নকল মাত্র। 

ইহার অর্থ হইতেছে--"অনন্তর কুমারীর ভ্রাতা শমীপত্র এবং স্ব 
মিশ্রিত খই কুলায় রাখিয়া “ক্রব কাষ্ঠের» [ হোম করিবার ঘি ঢালিবার 

কাঠের চামচের] গোড়া দিয়া কুলার উপরই চারি ভাগ করিয়া রাখিবে ; 

উহার তিন ভাগকে পুনরায় (এক এক ভাগকে ) ছিন ভাগ করিবে 

এবং উহার এক ভাগ নিজের অঞ্জলি ভরিয়া! লইয়া--[ বর-কন্তা 
দাড়াইবার সময়ে বরের সম্মুখে কন্যা ঈ্াড়াইবে এবং বরের ছুইহাত 

কন্তার কোমর ঘিরিয়া কন্তার সম্মুখে অগ্তলিবদ্ধ থাকিবে এবং কন্যার 

দুই হাতের অঞ্জলি বরের অঞ্জলির ঠিক উপরে থাকিবে ]--বরের 
অঞ্জলির উপরিস্থ কন্তার অগ্রলিতে ঢালিয় দিবে । তাহার পর 

পূর্ববাভিমুখী কন্যা দাড়াইয়। অঞ্জলি হইতে [ অগ্রলি অধোমুখ না করিয়া] 

সেই খই আগুনে হোম করিবে এবং তিনবার নিম্নলিখিত মস্ত 

[ “অধ্যমণৎ দেবং ইত্যাদি” যাহা উদ্ধত করা হইয়াছে ] পড়িবে । 
পশুপতি পদ্ধতির মতে বর এই মন্ত্রগুলি পড়িবেন, কিন্তু হরিহর, 
পদ্ধতিতে (১) এই মন্ত্র কন্তাই পড়িবে এরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে ।» 

(১) মূল গৃহহত্রেই সেই আদেশ দেওয়! হইয়াছে। 



২৬৪ অসমীয় হিন্মুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

উক্ত অস্ারব, আঘারাজযভাগ ইত্যাদি ভোম-কার্যের পর কুমারী 
[ যাহার বিবাহ হইতেছে, তিনি ] নিজে নিয়োদ্ধত প্রথম মন্ত্রটী পড়িয়া 
অঞ্জলির খইয়ের এক তৃতীপ়াংশ ঢালিয়৷ দিবেন; দ্বিতীয় মন্ত্রী পড়িয়া 
অঞ্জলিতে অবশিষ্ট খইয়ের অধিকাংশ আগুনে .ঢালিয়া দিবেন এবং 
তৃতীয় মন্ত্রী পাঠের সহিত অগ্তলিতে অবশিষ্ট সমস্ত খই আগুনে 
ফেলিয়! দিবেন। 

৯। ও অধ্যমণং দেবং কন্তা অগ্রিমযক্ষত। 

সনে! অধ্যম! দেবঃ প্রেতো মুঞ্চতু মা পতেঃ স্বাহা ॥ 

ইদমধ্যয়ে, ইদং ন মম। 

মন্ত্র ব্যাখ্য। “এই কন্তা অগ্রিস্বূপ অর্যমা দেবকে অর্চন। করিলেন। 

এই অধম! দেব আমাকে (এই কন্যাকে) যেমন আজি পিতৃকুল 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন ; [ আমি প্রার্থন! করিতেছি থে] তিনি যেন 

আমাকে [এই কন্যাকে] পতিকুল হইতে কখনও বিচ্যুত না করেন। 
এই স্বৃত অধ্যমাকে দিতেছি, ইহ! আমার জন্য উদ্দিষ্ট নহে। 

২। ও ইয়ং নাধুণপক্রতে লাজানাবপস্তিকা । 
আযুম্মানস্ত মে পতিরেদ্ধতাং জ্ঞাতয়ে। মম স্থাহ!। 

ইদমগ্রয়ে ইদং ন মম। 
মন্ত্রব্যাখ্যা-আমি [ এই কন্তা ] প্রজ্জলিত অগ্নিতে এই যে লাজ 

নিঃক্ষেপ করিতেছি--ইহার উদ্দেশ্টা এই যে, আমার পতি আমুম্মান্ 
হউন এবং আমার জ্ঞাতিকুল স্থুসসমৃদ্ধ হউন। এই' লাজ অগ্রির উদ্দেস্তে 
দিতেছি--আমার উদ্দেশ্তে নহে। 

৩। ও ইমার্্াজানাবপাম্যয়ৌ সমৃদ্ধিকরণং তব। 
মম তুভ্যং চ সংবননং তদগ্রিরহুমন্ততা মিয়৬. দ্বাহা। ॥ 

ইদমগ্রয়ে, ইদং ন মম। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৬৫ 

মন্ত্ব্যাখ্য। হে স্বামিন্, আপনার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই লাজাকে 

অগ্নিতে নিক্ষেপ করিতেছি ; আপনার এবং আমার উভয়ের মধ্যে 
যে প্রেম আছে, অগ্নিদেব তাহার অনুমোদন করুন । 
[এইস্থানে দেখ। যাইতেছে- বৈদিক সংস্কীরে মেয়েদেরও বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়] 

ইহার পর, বর পশ্চিমমুখ হইয়া পূর্ববমূখী কন্ার অন্গষ্টসহ দক্ষিণহত্ত 
স্বকীয় দক্ষিণহ্ত্তে ধরিবেন। ইহাকে পাণিগ্রহণ বলে। তৎকালে বর 

নিযোদ্ধত পাণিগ্রহণের খগবেদীয় মন্ত্র ২) পড়িবেন $-, 

শু গৃভামি তে সৌভগস্থায় হস্তং 

ময়! পত্য। জরদগ্ি্ধথা সঃ। 

ভগোহধ্যমা সবিত। পুরদ্ধি- 

মং ত্বাহুর্গাহ্পত্যায় দেবাঃ ॥॥ ৩৬ 
সন নগ্ডুল, ৮৫ সুক্ত 

ওম্ অমোহমন্মি সা তব, সাত্বমস্যমো৷ অহ্ম্। 

সামাহমন্মি খক্ ত্বং গ্যৌরহং পৃথিবী ত্বং 

তাবেহি ববহাবহৈসহ রেতে। দধাবহৈ প্রজাং 

প্রজনয়াবহৈ পুত্রান বিন্দাবহৈ বহুন্ তে সন্ত জরদষ্টয়ঃ। 

সংগ্রিয়ৌ রোচিষ্ণ, কুমনস্তমানৌ। 
পশ্যেম শরদঃ শতৎ জীবেম শরদঃ 

শত৬ শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি। ৩ 
_ পীরস্কর গৃহ্বনৃত্র, ৬ কণ্ডিক! 

মন্ত্রব্যাখ্য1-1[ বর বলিতেছেন] “হে নারি, আমাদের উভয়ের 

সৌভাগ্যের উদ্দেশে আমি তোমার হস্ত গ্রহণ করিতেছি [ এবং 

প্রার্থনা করিতেছি ষে ] তুমি আমার সহিত অস্তিম বয়ন পধ্যস্ত সর্বব- 

সৌভাগ্য ভোগ কর। আর তুমি আমার গৃহের স্বামিনী হইবে। 

(২) সামবেদীর পদ্ধতিতে এই মন্ত্রের অতিরিক্ত আরও কয়েকটা মন্ত্র আছে। 



২৬৬ অলমীয় হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

এইজন্য ভগ, অধ্যমা, সবিত। এবং পুষ! দেব তোমাকে আমার হস্তে 

প্রদান কর্রলেন। 

হে বধু, আমি যেমন প্রাণস্বব্ূপ, তুমি বাণীন্বরূপ ; আমি সামবেদ 

স্বরূপ, তুমি খগবেদ স্বরূপ) আমি ছোঃ (হ্বর্গ) স্বরূপ) তুমি 

পৃথিবী স্বরূপ; এস আমরা উভয়ে উভয়কে বিবাহ করি, উভয়ে 

উভয়ের রেত ধারণ করি, উভয়ে মিলিয়া সন্তান উৎপাদন করি, 
বহুসংখ্যক পুত্র প্রাপ্ত হই, এবং তাহারা দীর্ঘায়ু হউক । আমরা! উভয়ের 

গ্রীতিকর, রুঠিকর এবং মনোহভিমত হইয়া শত শরৎখধতু যেন দেখিতে 

পাই ; শত শরৎখতু ব্যাপিয়া যেন বাচিয়া থাকি এবং শরৎখতুর বর্ণনা 

যেন শুনিতে পাই, অর্থাৎ--আমরা উভয়ে যেন দীর্ঘজীবী হই 

[ শ্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য মহোদয় স্বকীয় উদ্বাহতন্তে মনুসংহিতা'র অষ্টম অধ্যায়ের 

একটী শ্লোক উদ্ধীর করিয়! পাণিগ্রহণ সংস্কারের আবগ্তকতা বুঝাইয়াছেন, যথা৷ £__ 

পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রী নিয়তং দার লক্ষণম্। 

তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া বিদ্বপ্তিঃ সপ্তমে পদে ॥ ২২৭ 

মনুক্ত “পাণিগ্রহণিকা” ইত্যাদি প্লোকের রঘুনন্দন-কৃত অর্থ ষোল আন ঠিক নহে। 

কেন না,-রঘুনন্মন বলিতেছেন, “প্তপদী গমনের চরন ব। সপ্তম পদক্ষেপের সঙ্গে 

সঙ্গে বিবাহ-সংস্কারটী সিদ্ধ হইয়া যার।” পরে আমরা “বিবাহ সংস্কারের সিদ্ধত।” 
এসঙ্গে তাহার এই উক্তির আলোচন। করিব।' পুনভু বিচার প্রসঙ্গে স্মার্ত স্বকীয় 

'উদ্বাহ তত্ব” নামক নিবন্ধে কণ্ঠপ খধির যে বচন উদ্ধ নত করিয়াছেন, তন্মধ্যে 

“পাণিগৃহীতিকার” উল্লেখ আছে। কন্যাদান এবং তৎপরে কুশপ্ডিক! বা বৈবাহিক 

হোমকাধ্যের পর “ও গৃভীমি”' ইত্যাদি মন্ত্রে বর, কগ্যার যে পাণিগ্রহণ করেন 
ততদুর অগ্রসর হইলে তবে নেই কন্যাকে পাখিগৃহীতিকা' বলে। তখনও দে 
কগ্যাই (1410) থাকে । উপসংবেশন হইলে তবে কম্তাভাব গত হয় ]। 

বাহ! হউক, পাণিগ্রহণের পর অশ্মারোহণ অর্থাৎ--বর, কন্ঠার ডান 

প| খানি নিজের হাতে লইয়! অগ্নির উত্তরদিকে রক্ষিত শিলাপটের 
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(পাথরের) উপর আরোহণ করাইবেন এবং সেই সময় নিয্বোদ্ধত মন্ত্রটা 

পাঠ করিবেন £-- 

৫€। “ও আরোহেমমশ্মানমশ্মেব ত্ব৬ স্থিরা ভব । 
অভিতিষ্ঠ পৃতন্ততো! ববাধস্ব পৃতনায়ত* ইতি-। 

-_ পার্কর গৃহস্থত্র, ১ম কাণ্ড) ৬ঠ কণ্তিকা 

মন্ত্র ব্যাখ্যা. হে পতি, এই প্রস্তরের উপর উঠ [ এবং আমাদের 
কুলে ] তুমি গ্রস্তরের মত গ্ির হইয়া থাক [অর্থাৎ--কুলট] হইও না]; 
অনিষ্টকামী শক্রগণের বক্ষের উপর চড়িয়া দাড়াও, তোমার পায়ের 

নীচে তাহাদিগকে পেষণ ও মর্দন করিতে থাক। 

তাহার পর কন্যা শিলার উপর আরোহণ করিলে বর [ পত্ীর 

প্রশংসাহ্থচক] নিয়োদ্ধত বৈদিক [এবং পৌরাণিকীও ] গাথা গান 

করেন তে 

৬। গু সরস্থতি প্রেদমব স্থভগে বাজিনীবতি । 

যাং ত্বা বিশ্বস্ত ভূতন্ত প্রগায়ামস্তগ্রতঃ॥ 

ধশ্যা৬ ভূতং সমভবদ্ যন্তাং বিশ্বমিদং জগৎ । 
তামগ্য গাথা গান্তামি যা স্ত্রীণামুত্তমৎ যশঃ | 

ব্যাখ্য!-* হে সরম্বতি, হে মৌভাগাশালিনি, হে অন্পৃর্ণে, লোকে 

তোমাকে জগতের আদিম জননী বলিয়া থাকেন ; তোমারই ভিতর 

জগতের যাবতীয় ভূতগণ সুম্ধ্রভাবে অন্তনিহিত ছিল; অগ্য নারীগণের 

উত্তম যশঃ পরিপূর্ণ গাথা তোমার স্তত্তির জন্য গান করিতেছি; তুমি 

আমাদের উভয়ের মঙ্গল কর, আমাদিগকে রক্ষা কর। | 
উপরি ধৃত (৬ নং) মন্ত্রেযে গাথার উল্লেখ আছে, তাহা ব্যতীত 

বরকে আরও যে সকল গাথ। গায়িতে হয়, সেগুলি এই £-- 

“রৈভ্যাসীদম্দেয়ী নারাশংসীন্যোচনী | 

হুর্ধ্যায়। ভত্রমিদ্বাসে! গাথয়ৈতি পরিফুতম্ ॥ ৬ 



২৬৮. অসনীয়। হিন্দুদিগের বিবাহ-পদ্ধতি 

চিত্তির! ” উপবর্নং চক্ষুরা অভ্যঞ্নম্। ক 
স্টৌভ্মিঃ কোশ আস'দ্ যদয়াৎ সুর্য) পতিম্ ॥ ৭ 
সোমোবধৃষুরভবদশ্বিনাস্তামুভাবরা । 

র্যা যৎপত্যৈশংসন্তীং সবিতা মনসা দরদাৎ ॥ ৯ 
মনো অস্য! অন আপীদ্ স্টৌরাসীছুতছদিঃ। 
শুর্লাবনভাহাবাস্তাং যদয়াৎ সৃষ্য। গৃহম্ ॥ ১০ 

শুচী তে চক্রে যাত্যা ব্যানো অক্ষ আহতঃ। 

অনে! মনন্ময়ং হুর্ধ্যারোহ্ৎ প্রষতী পতিম্ ॥ ১২ 
--ধগবেদ, ১৭ মণ্ডল, ৮৫ সুক্তু 

মন্মান্নবাদ--[হুধ্যের কন্তা ক্থ্য্যা সাবিত্রী নিজের বিবাহের স্তবতি 

করিতেছেন 11 রৈভী (খউমমন্ত্র) গুলি সুর্ধ্যার ( বধূর ) সঙ্গিনী (সখী) 

এবং নারাশংসী (মচুষ্যের কীন্তিকাহিনী বর্ণনাত্বক মন্ত্র) গুলি সেই 
হূর্য্যার (বধূর) দাসী ছিলেন এবং গাথা (ইতিহাসমূলক মন্ত্র) গুলির দ্বার 
পরিস্কৃত। হুর্ধ্যার সুন্দর বস্ত্রছিল। ৬। বিচার কুর্্যার ব!লিশ, বৃষ্টি তাহার 

চক্ষুর অঞ্জন, স্বর্গ এবং পৃথিবী তাহার ধনভাগ্ডার ছিল; যে সময়ে 

সুর্ধ্যা তাহার পতির গৃহে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে এই গুলি উপকরণ 

ছিল। ৭। চন্দ্রদেব বর ছিলেন, অশ্থিযুগল বরের সঙ্গী (বরবাত্রী) 

ছিলেন। ৮। সুর্ধ্যা যে সময়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিলেন, মন, রথ স্ঘৌঃ 

রথের আচ্ছাদন, স্থয্য এবং চন্দ্র ছুই বলীব্দ্ণ হইয়াছিলেন। ৯। 

দুই কর্ণ সেই রথের চক্র, ব্যান বায়ু ধুর হইয়াছিল; এই মনোময় 

রথে আরোহণ করিয়া হ্ূর্ধ্যাদেবী শ্বশুরবাড়ী গ্য়াছিলেন ॥ ১২। 
-সায়ণ ভাস্ত সঙ্গত মন্মাঙবাদ]। 

বৈদিকী গাথা গান করিবার আরও কতকগুলি লৌকিকী বা 

পৌরাণিকবী গাথা গান করারও প্রথা আছে, সে গুলি এই ১-- 

_ পরাঘবেন্দ্রে যথা সীতা বিনতা কাপে যথা। 
পাঁবকে চ ষথ। স্বাহা। তথ তং ময়ি ভর্তরি ৪১ 
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অনিরুদ্ধে যখৈবোধা দময়স্তী নলে যথা। 
অকুত্ধতী বশিষ্ঠে চ তথ। ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ২ 

সথদক্ষিণ| দিলীপ তু বন্থদেবে চ দেবকী। 

লোপামুদ্রা যথাগস্ত্যে তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৩ 

শান্তনো। চ যথা গঙ্গ। সথভদ্রা চ যথাঙ্ছুনে। 
ধৃতরাষ্ট্রে চ গান্ধারী তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৪ 

গৌতমে চ যথাহল্য! দ্রৌপদী পাগুবেষু চ। 
' যথা বালিনি তার চ তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৫ 

মন্দোদরী রাবণে চ রামে যদ্বত্ত, জানকী। 
পাও্রাজে যথা কুস্তী তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৬ 

অত্রৌ যথানস্থয়াচ জমদব:গ্লী চ রেণুক1। 
শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী যদ্বৎ তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৭ 
বরে তপনী যদ্বদ্ দুষ্যস্তে চ শবুস্তলা । 

মেরুদেবী যথা নাভো তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ৮ 
রেবতী বলভদ্দে চ পান্বে চ লক্ষ্মণ যথা । 

রুল্সিস্থতা। কষ্ণপুহে (প্র্যয়ে চ) তথ ত্বং ময়ি ভর্ততবি ॥ » 

জানকী চ যথা রামে উন্মিল। লক্ষ্মণে যথা। 

কুশে কুমুদ্বতী যদ্বৎ তথা ত্বং ময়ি ভর্তরি ॥ ১০৯ 

| এই গাথাটাতে *“অহল্য! ত্রৌপদী কুস্তী, তারা মন্দৌদরী তথা” এই প্রসিদ্ধ 
”ঞ্চ কন্যার অতিরিক্ত আরও সীতা, শকুস্তল। প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ তেজস্ষিনী 
এবং আদর্শস্বরূপা এবং আঁধ্য শারীর উল্লেখ আছে ]। 

তৎ্পরে বর, বধূর সহিত তিনবার অগ্রিকে [ অগ্নিকে ডানদিকে 
রাখিয়] ] প্রদক্ষিণ করিয়। নিয়োদ্ধৃত মন্ত্রী পাঠ করিবেন ১-- 

“গু তুভ্যমগ্রে পর্যবহন্ হুধ্যাং বহতুনা সহ। 
পুনঃ পতিভ্যো। জায়াং দা অগ্নে প্রজয়। সহ ॥ ৩৮ 

_খগ বেদ, ৮৫ সুক্ত। 

১৮ 



২৭০ যজূর্ব্দীয় বিবাহ-পদ্ধতি 

সায়ণভাস্তসম্মত মন্ার্থ*্ণ“হে অগ্িদগেব, জগতের আদি যুগে হুর্ধ্য- 

কন্তা কুরধ্যার (৩) পতি চন্দ্রদেব তোমার প্রভাবে হুর্ধ্যাকে সম্তানোৎ- 

পানের জন্ত নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন; আজ তুমি সম্তানোৎ- 
পাদনের উদ্দেশে পত্বীকে পতির [ আমার ] হস্তে দান কর।” 

বর এই প্রার্থনা মন্ত্র পড়িয়৷ পূর্বের ন্যায় দ্বিতীয় বার লাজহোম 
এবং তৎপরে পাণিগ্রহণ, শিলারোহণ এবং বধূ সহ তিনবার আগ্র- 
প্রদক্ষিণ করিবেন । বধূ-বর প্রত্যেক বার অগ্রিগ্রদক্ষিণ করার সময় 

কন্তার ভ্রাত। অঞ্জলি ভরিয়া ভগিনীর অপ্তলিতে খই দিবেন এবং ভগিনী 

ভাহা আগুনে ফেলিয়া দিবেন। [ চতুর্থ৬. শূর্পকুষ্টয়া সবংল্লাজানাবপতি 

ভগায় স্বাহেতি। ৫। ত্রিঃ পরিণীত। প্রাজাপত্য৬ হুত্বা | (৪) দ্বিতীয় 
বারের পর লাজহোমের প্রায় শেষ হইয়া যায়। তৃতীয় বার প্রদর্ষিণের 

পর, কন্তার ভ্রাতা কুলার কোণ দিয়া [ কুলাস্থিত ] অবশিষ্ট সমস্ত খই 

ভগিনীর অঞ্জলিতে ঢালিয়। দিবেন এবং ভগিনী 

“ওঁ ভগায় শ্বাহা_ ইদং ভগায়, ইদং ন মম” 
[ অর্থাৎ--“ভগদেবকে উদ্দেশ্তা করিয়। এই লাজহোম অর্পণ করিতেছি, ইহ। 

আমার উদ্দেশ্যে 'অপসিত হইতেছে না ]। 

এই মন্ত্র পড়িয়া সমুদয় খই একবারে আগুনে ঢালিয়া দিবেন; এবং 

তৎপরে, বধূ-বর মৌনী হইয়। চতুর্থ বার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলে 
পুরোহিত মহাশয় ঘ্বত দ্বারা “গু প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইং প্রজাপতয়ে” 

বলিয়! প্রাঙ্জাপত্য হোম করিয়া “ও অগ্নয়ে স্থিষ্টিকতে স্বাহা, ইদমগ্রে 

স্বিষ্টিকৃতে” বলিয়া লাজহোম শেষ করিবেন। 
পা পপ ০০ 

(৩) খগবেদের ১*ম মণ্ডলের ৮৫ স্ুক্তে চন্দ্রদেবের সহিত লুয্যের কন্য| সুষা 

দেবীর বিবাহের বর্ণনা আছে। এই হুক্তের কতকগুলি মন্ত্র বন্তমীন বুগের দ্বিজবাপর 
বিবাহে পূর্ববাঁপর পঠিত হইয়াছে এবং অগ্যাপিও হইতেছে। খগবেদীয় পদ্ধতিকাণ 

কালেশি ভট্টাচার্য ' সম্পূর্ণ সুক্তটী (৪৭টা ধু, মন্ত্র) নিজ পদ্ধতিতে টদ্ধুত ত করিয়াছেন। 
(১) পারম্থর গৃহাগুত্রের প্রথম কণ্তিক ব্য । 



সগ্ডপদ্দী গমন 

জঅয়োবিংশ অধ্যায় 

পূর্বকথিত বৈবাহিক কার্ধ্যগুলির পর “সগ্তপদী গমন” [ অর্থাৎ স্ত্রীর 
সহিত একত্রে হাত ধরাধরি করিয়! সাত পা যাওয়া ] নামক অনুষ্ঠান 

করিতে হয়। অস্তিম বার পদক্ষেপ করিবার সময় বর, বধূকে সম্বোধন 
করিয়া বলেন-_-“শু সথে সঞ্চপদা! ভব সা মামন্ুব্রত। ভব বিষুনা নয়তু 

পুত্রান্ বিন্দাবহৈ বহু৬স্তে সন্ত জরদষ্টযঃ।” ভাবার্থ--*হে সখি, এইবার 
তুমি সপ্তম পদে পদক্ষেপ কর, আমার ধর্মের অনুসরণ কর, ভগবান্ 

বিষণ তোমাকে আমার সহিত একত্র ধণ্মপথে চালনা করুন, যেন 

আমর] ছুইজনে বহুসংখ্যক দীর্ঘজীবী পুত্রলাভ করি।” সাতবার 

পদক্ষেপের সময় খগবেদীয় দ্বিজগণের পড়িবার [ কালেশি-পদ্ধতি 

্র্টব্য ] মন্ত্র, যথা £--(১) “ও ইষ এক পদী ভব-**....., । (২)৩ 
উর্জে দ্বিপদী ভব......। (০) ও রায়পোষায় * ত্রিপদী ভব... । (৪) 

$ মায়োভবায় চতুপ্পদী ভব...... | (৫) ওঁ প্রজাভ্যঃ 1 পঞ্চপদী ভব... | 

(৬) ও খতুভ্যঃ ষটুপদী ভব... (৭) ও সথে সপ্তুপদী ভব-**...1” 

প্রত্যেক মন্ত্রে “ভব” শবের পরে “স মামনুব্রতা.... 

পড়িতে হয়। 

1 ভবদদেবের টীকাকার গুণবিষ্ণর মতে__“১। ইফে-অর্থলীভের উদ্দে্ট্ে; ২ 

উর্জে--বললাভের উদ্দেন্টে ; ৩। ব্রতীয়-যজ্ঞকন্দের উদ্দেশ্যে; ৪ | নায়ৌভবায়5 

সৌখ্য প্রাপ্তির উদ্দেশ্তঠে ; ৫। পণুভ্যঃ-পণুলীভের উদ্দেশ্ঠে ; রায়প্পোষায়্ধনপ্রাপ্তির 
টদ্দে্টে”-লিখিত আছে ]। 

* রায়প্পোৌষায় তৃতীয় পদ গমনে খগ.বেদীয় এবং যজুর্ব্বেদীয় রায়ষ্পোষায়  ধন- 

“বপ্ডির উদ্দেশ্যে ] স্থলে সামবেদীয় “রতয়” [ যজ্ঞকণ্মের উদ্দেষ্টে ] আছে। ৰ 

1 প্রজ্াভাঃ-খগ বেদীয় “প্রজাভা” [ পৃত্র-কণ্ঠালাভের উদ্দেগ্তে ] স্থলে সাম এবং 

ন্জর্বেদীয় “শুভঃ” [ পশুলাভের উদ্দেষ্তে ; আছে। 



২ধই ষজুর্বেধবীয় বিবাহ-পদ্ধতি 

গোয়ালপাড়া, কামনূপ আদি আসাম 'অঞ্চলের অধিকাংশ ব্রাহ্গণ 

যুর্বেদী । এই পুস্তকের ৫ পৃষ্ঠায় পশুপতি-পদ্ধতি হইতে যভুর্বরবদীয়, 

সামবেদীয় সপ্তপদী. সপ্তপদী গমনের মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে । 
গমনের ব্যবহ। সামবেদীয় দ্বিজগণের সঞ্চপদী গমনের নিয়ম 

[ভবদেব পদ্ধতি ত্রষ্টব্য] যথ! $--"ততো! জামাতা! প্রাগুদীচ্যাং দ্িশি বধূং 
সপ্তভি মন্ত্রেঃ সপ্তন্থ মগ্ডলিকান্থ সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াং 
দক্ষিণপাদং নীতাপশ্চাদ্বামপদং নয়েৎ। জামাত! চ বধৃমিদং ব্রয়াৎ। 
"্বামপাদেন দক্ষিণ পাদমাক্রমেতি। সপ্তানাৎ মন্ত্রাণাৎ খধ্যাদয়ঃ 

সাধারণাঃ% । 

ইহার বঙ্গার্থরতাহার পর, জামাতা হোমাগ্রির ঈশান কোণের দিকে আলপন। 

দেওয়। সাতটা মণ্ডলের উপর দিয়! [ আলপনার মণ্ডলগুলি আগেই দেওয়। থাকে ] 

বধুকে লইয়া এক একটা মন্ত্রপাঠের সহিত ক্রমশঃ সাতটা মগুল অতিক্রম করিবেন । 

বধূ প্রত্যেক মণ্ডলের উপর প্রথমে নিজের ডাঁন প|। লইয়া পরে বাম প লইবেন। 
জামাতা বধূকে সগ্বোধন করিয়া বলিয়া! দিবেন, “তুমি আগে ভান পা বাড়াইয়। দাও, 
পরে বাম প। ডান পায়ের কাছে লইয়া যাও 1” এই নাটী মন্ত্রের খমিবিনিযো- 

গাদি একই প্রকার। 

[ সপ্পপদ্দী গমনের মন্তরগুলি প্রায় একপ্রকার,_-প্রভেদ যাহা! আছে, 

তাহ! অকেঞ্চিংকর ] 

যমবচনে বলা হইয়াছে--“জলম্পর্শ করিয়া কন্ঠাকে দান করিলে, 

অথবা বাকা দ্বার] দান করিলেই, যে গ্রহীতা এ কন্তার পতি হইলেন, 

তাহা নহে: পাণিগ্রহণসংস্কারপূর্বক সপ্তমপদ পধ্যস্ত গমন করিলে 

তবে গ্রহীতা সম্পূর্ণভাবে এ কন্তার পতিত্ব প্রাপ্ত হয়েন”। লঘুহারীত 

বলিয়াছেন,_-“বিবাহ্র পর সপ্তপদ গমন করিলেই কন্তা নিজ গোত্র 

অর্থাৎ পিতৃগোত্র হইন্ত ভ্রষ্ট হয়; স্থৃতরাং সপ্তপদী গমনের পর তাহার 

মৃত্যু হইলে পতি গোত্রের উল্লেখ করিয়। তাহার পিগুদানাদি ক্রয় 

( শ্রান্ধকার্ধ্য ) করিতে হয়।” নঞ্চপদী গমন ধারা কন্তার ভারতের 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৭৩ 

পরিসমাপ্তি ঘটে কিনা, আমরা তাহা পাণিগ্রহণ প্রসঙ্গে বলিব। 

যাহা হউক, আমাদের দেশের প্রাচীন প্রবাদ এই,--”ছুইজন ভন্্রঘরের 

নর অথবা নারী একত্রে সাত প1 পর্যন্ত চলিলেই তাহাদের মধ্যে 

সখ্যত। সম্বন্ধ ঘটে । এই নাত পা একসঙ্গে চলিবার জন্ত উৎপন্ন 

“সথিত্বেরঁ উপর নির্ভর করিয়া সাবিত্রী দেবী ঘোর বনে এবং গভীর 

রাত্রিকালে যমরাজের সহিত বহু শিষ্টালাপ করিয়া অবশেষে তাহার 

প্রিয়তমের প্রাণ ফিরাইয়া৷ লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 



মিত্রাভিষেক 

চতুবিংশ অধ্যায় 

গোয়ালপাড়। অঞ্চলের হিন্দু সমাজে, সগ্তপদী গমনের পর,. জনৈক 

ব্যক্তিকে বরের 'মিতর* বা মিত্ররূপে বিবাহ-স্থানে উপস্থিত থাকিতে 

হয়। সম্প্রতি সেখানকার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের মধ্যে এই প্রথাটার 
সমধিক প্রচলন দেখ! না গেলেও সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে এবং কোচ- 
বিহারে ব্রাহ্মগণার্দির মধ্যে বিশেষভাবে ইহার প্রচলন আছে। পঞ্চানন 

তাহার দশকণ্ম পদ্ধতিতে-_-[এমন কি 'আচার+ বলিয়াও]_-এই প্রথাটার 

উল্লেখ না করিলেও, ইহা যে প্রকৃত বৈদিক সময়ের একটা পুরাতন 

প্রথা, তাহাতে কোন সংশয় নাই। বিবাহের মিত্রদ্বয়ের মধ্যে একের 

স্ত্যু হইলে অন্যে তিন রাত্রি ম্বৃতাশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গোয়াল- 

পাড়। অঞ্চলে মিত্রপুত্র এবং মিত্রকন্যার মধ্যে পরম্পর বিবাহ হয় ন!। 

গৌহাটীর অন্তর্গত শুক্লেশ্বর নিবাসী প্রীযুত রামদেব শন্মা মহোদয় বলেন__ 
“কামরূপ অঞ্চলের বহু স্থানে শৃদ্র বা নিম্নবর্ণের লোকের বিবাহে এখনও 

শিত্রপ্রথা আচার হিসাবে চলিতেছে ।” 

মিত্র বা মিতর ধরার প্রথাটা থে অতি প্রাচীন, তাহার প্রমাণ মহষি 

পারস্করাচার্ধ্যর গৃহ্স্থত্রে প্রথম কাণ্ডের অষ্টম কগ্ডিকায় লিপিবদ্ধ 

পারঙ্ধর গৃহস্তত্রে. রহিয়াছে; যথা--“নিক্ষমণপ্রতৃত্যুদকুস্ত, 
মিত্রপ্রথার উদ্লেখ স্বন্ধে কুত্বা! দক্ষিণতোহয়েরবাগষতঃ স্থিতে! 

ভবতি 1৩1 উত্তরত একেযাম্ 1৪। তত এনাং মুধগ্ভভিষিঞ্চতি। 

'আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শাস্তাঃ শাস্ততমান্তান্তে কখস্ত ভেষজমিতি | ৫ 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৭ 

আপে হি ষ্ঠেতি চ তিহ্ভিঃ 1৬।* এই স্থত্রগুলির মন্মার্থ-কন্তার 

পিতা [অথবা কন্তাদাতা| কন্তাকে সম্প্রদান করার পর, বর ষে সমস্ষে 

বধূর হত্ত ধারণ করিয়! বাহির হুইয়। হোমাগ্নির নিকট আসেন, সেই 
সময় হইতে, কোন এক পুরুষ এক কলস জল কাধে লইয়া 

বর-কন্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া! হোমায়ির দক্ষিণদিকে [ মতাস্তরে 

উত্তর দিকে] চুপ করিয়া ধাড়াইয়া থাকিবে এবং পরে “আপঃ শিবাঃ”-_ 

ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়। এ কলসের জল কন্তার মাথায় অভিসেচন 

করিবে, অর্থাৎ ছিটা দিবে । গোয়ালপাড়া অঞ্চলে দেখা যায়-_ 

গোরালপাড়া অঞ্চলে অভিষেকের কিছু পূর্বে মিত্র স্বদ্ধে জল 
প্রচলিত মিত্রাচার . লইয়া ফাড়াইয়া থাকেন। তখন বর 

তাহাকে জিজ্ঞজা করেন--প্ভো মিত্র, কিমানীতম্?* তদুত্বরে 
তিনি বলেন--প্তব বিবাহার্থং উত্তমং গঙ্গাজলং [ তীর্থজলং বা) 
আনীতম্ 1” তখন একব্যক্তি মিত্রের স্বন্ধ হইতে এ জল নামাইয়া বরের 
নিকটে স্থাপন করেন, এবং বর তত্দারা “আপঃ শিবাঃ” ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ 
পূর্বক কন্যাকে অভিষেক করেন । “আপঃ শিবাঃ* ইত্যাদি মন্ত্রের পর 

“আপোহিষ্টা” ইত্যাদি তিনটা মন্ত্র পড়িতে হয়। ভাষ্যকার হরিহর 
বলিয়াছেন_“দেশাচার মতে বর আত্রপল্লবাদির হবার এ জল বন্ার 

মাথায় ছিটাংয়! দিবেন।” 

পদ্ধতিকার পশুপতিও এই আচারের কথা বিস্বত হন নাই। তিনি 
[লখিতেছেন-_“ততো৷ বধৃবরয়োনিঙ্রমপাদারভ্যাভিষেকং যাবৎ চন্দণ- 
চ্চিততং চুতপঞ্বান্তমুদকুস্ভং কশ্চিৎ স্বদ্ধে কুত্বা বাগ যতন্তিষ্ঠেৎ” অর্থাৎ,-_ 

“তাহার পর [বর-কন্তার বন্ত্রের গ্রস্থিবন্ধন সমাপ্ত হইবার পর 1 

কন্াদানের স্থান হইতে বর-কন্তার বাহির হইয়া হোম-স্থানে যাইবার 

সময় হইতে [বিবাহের আবশ্তক কার্ধ্যগুলি সম্পন্ন হইয়৷ গেলে ] 
অভিষেকের সময় পধ্যত্ত কোনও ব্যক্তি [ অর্থাৎ যাহাকে মিত্র 
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বা “মিতর' ধরা হয়] চন্দনচচ্চিত [ চন্দন মাখান ] আত্রপল্লব মুখে 

ঢাকা দেওয়া জলপৃর্ণ একটী কলস কাধে লইয়া মৌনভাবে থাকিবে ।” 

[ পারক্ষরের মতে মিত্র শ্বয়ং ( তাহার ক্বদ্ধস্থিত )জল লইয়! বধূর অভিষেক করিবার 
কথা, কিন্ত পশুপতি তাহার দেশাচারমতে বরকে দিয়! বধূর অভিষেক করাইয়াছেন। 

তাহার পর, [ব্রন্ধার বরণার্দির পর ] বৈবাহিক হোম [আঘার 

আজ্যভাগ, মহাব্যাহৃতি, সর্বপ্রায়শ্চিত্, প্রাজাপত্য, বাষ্রভৎ (১) 

জয়া, অভ্যাতান এবং লাজহোম ] ও সমন্ত্রপাঠ পাণিগ্রহণ সংস্কার 

সম্পাদন; শিলারোহণ এবং সপ্তপদীগমনাদি অনুষ্ঠানের পর “ততঃ 

স্বদ্বস্থিত কলসজজলেন বধৃমভিষিঞ্চতি বরঃ* অর্থাৎ--“তাহার পর সেই 

[মিত্রের] স্বদ্বস্বিত কলসের জল দিয়া বর বধূকে অভিষেক করিবেন ।” 

উল্লিখিত অংশ হইতে স্পষ্ট দেখ! যাইতেছে, ষে, পদ্ধতিকার পশুপতি 

পারস্কর গৃহৃস্থত্রের ভাম্তকারের অনুসরণ করিয়াছেন,__মূল গৃহ্স্থত্রের 

[১ম কাণ্ডের ৮ম কণ্ডিকার ৩য় হইতে ৬ষ স্তর] অনুকরণ করেন নাই। 

এই বিভিন্নতার কারণ দেশাচার বলিয়াই বোধ হয়। কামরূপ রাজ্যে 
[ গ্রোয়ালপাড়া, কোচবিহার এবং রঙ্গপুর প্রভৃতি বঙ্গের উত্তর-পূর্বব 

সীমায় অবস্থিত জেলাগুলিতে ] গৃহ্হ্ত্রের প্রাচীন প্রথাকেই অনুসরণ 

করিয়া “মিতর' ব৷ মিত্রের দ্বারাই [ বেদমন্ত্র চারিটা উচ্চারণের সঙ্গে 

সঙ্গে ] বধূর মস্তকে অভিষেক করানর প্রথা আছে। তবে আধুনিক 

সময়ে পুরোহিতই সমুদয় মন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। সেই বৈদিক মন 
চারিটা এই, যথা £-_ 

১। গ আপঃ শিবাঃ শিবতমাঃ শান্তাঃ শাস্ততমাস্তান্তে কগন্ত 

(১) রাষ্্রতৃৎ-ইহা। “ব্রাহ্মণ সর্বান্থে” ও (পৃঃ ২৩১) দেখা যায়। গোয়ালপাড়ার 

ভট্টাচার্য মহাশয়ের! উহার স্থানে যে “রাষ্্রকৃং। পাঠ করেন, সম্ভবতঃ ছি'পিকর- 

প্রসাদ বপতঃ সেই অভ্যাস জন্গিয়াছে। 
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ভেষজম্ ॥ [পারস্কর গৃহের উল্লিখিত ৫ম হুত্র; কোন্ বেদ সংহিতা বা 
ব্রাহ্মণ হইতে গৃহীত, তাহ! জানিতে পারা যায় নাই 11 

২। ও আগে হিষ্ঠা ময়োভবস্তা ন উত্জে দধাতন। 

মহেরণায় চক্ষসে ॥ ১০৭১ খগবেদ ; ১১1৫০ যজূর্বেদ, শুরু । 

৩। গু যো বং শিবতমো রসন্তন্য ভাজয়তেহ নঃ। 

উশতীরিব মাতরঃ ॥ ১০।৯।২ খগবেদ ; ১০।৫১। এ । 

৪) ও তত্মা অরং গমাম বে! যন্য গ্রয়ায় জিন্বথ। 

আপে! জনয়থা চ নঃ॥ ১০1৯1২ খগবেদ। ১১1৫২। এ 

ইহাদের মন্্ার্থ-জল অতিশয় কলাণকারক এবং অত্যন্ত ন্গিগ্ঠঃ ইহা তৌমার 

রোগনাশ করুক । ১। [ হলীয়ুধ সম্মত ব্যাখা। ] হে জল, তোমরা হুখের উৎপাদক, তোমরা 

আমাদের অন্নসংস্থাপন করিয়া আমাদিগকে অন্রপ্রাপ্তির যোগ্য কর এবং তোমরা 

আমাদিগকে নানাবিধ রমণীয় বস্ত দর্শনের এবং ব্রহ্মজ্ঞান লান্ের উপযুক্ত করিয়া থাক । ২। 

সস্তানের প্রতি শ্লেহসম্পন্না মাত। যেরাপ আগ্রহের সহিত তাহাদিগকে স্তন্যপান করান, 

হে জল তোমরাও তোমাদের যে শুভ এবং সুখকর রস আছে, আমাদিগকে সেই রস 

ভোগ করিতে দাও । ৩। হে জল, তোৌমর! আমাদের পাঁপক্ষালণ করিয়া আমাদের শ্রীতি- 

সম্পাদন করিয়া থাক, সেই পাপক্ষীলণের উদ্দেশ্যে এখনই আমর তোমাকে আমাদের 

মনস্তকে ধারণ করিতেছি [ অথবা, যে অন্নের উৎপাদক এবং ধারক ওষধিগুলিকে পোষণ 

কর, সেই অন্নকে পর্য্যাপ্তরূপে পাইবার জন্য তোমাদের আশ্রয় লইতেছি 1; কিন্তু হে 

ছল, তোমর। আমাদিগকে সম্ভানোৎপাদনের সম্যক সামর্থ্য প্রদান কর। ৪।-_[সারণ 

ভাব্যসম্মত ব্যাখ্যা] । 

[ উক্জ প্রথম মন্ত্রটী পারস্কর গৃহৃস্থত্রের এবং আর তিনটা বেদ- 

মন্ত্রের ; ছন্দ গায়ত্রী ৮1৮1৮ এই চারিটীই জলের স্তৃতি (অর্থাৎ জলের গুণ 

বর্ণনা ) এবং উহার] সন্ধা বন্দনায় নিতাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ]। 

ষজুর্বেদীয় পারস্কর গৃহ্স্থত্রের অনুবত্তী হইয়া পশুপতি তাহার ষে 
পদ্ধতি [ দশকম্ম-দীপিক1 ] সংকলন করিয়াছেন, গোয়ালপাড়ায় প্রচলিত 

"পঞ্চাননের পদ্ধতি” তাহারই দ্বেশাচারাহ্গগত সংস্করণ মাত্র? এবং 
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পশুপতিরই পদাক্ক অনুসরণ করিয়! আমর] কুশগ্ডিকা, লাঞ্জহোম, 

সপ্তপদী গমন এবং মিত্রাভিষেক প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির যথাসাধ্য বর্ণনা 

করিয়াছি । পশুপতির পদ্ধতিতে “মিস্রাভিষেক*্ই বিবাহ-সংস্কারের' 

একূপ চরম অনুষ্ঠান; তাহার পর, কেবল বরকর্তৃক বধূকে হৃর্ধ্য-- 
প্রদর্শন, বধূর হৃদয়দেশ স্পর্শ, সংস্কারকার্ধ্য দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত 

নর-নারীগণের নিকট বধূর শুভকামনান্চক আশীর্বাদ-প্রার্থনা, 

[শিষ্টাচারবশতঃ বরকর্তৃক বধূর সীমস্তে সিন্দুরদান *] কোন নিস্ৃত 
স্থানে লোহিত বৃষ বা মৃগচন্ের উপর বর-বধূর একত্র উপবেশন, 
পুনরায় “শ্থি্টিকৎঠ €হোম, বধূ-বরের “সংশ্রব+ [ হোমশেষ হবির ] 

ভক্ষণ এবং [আচমন কণিবার পর] বধুকে ঞ্রুব নক্ষত্র দেখান এব" 

চতুর্থাহোম মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 

খগ.বেদীয় “কালেশি-পদ্ধতি” নামক পুস্তকে ( আশ্বলায়ন গৃহৃ- 
স্থত্রান্থগত ) এই “মিত্রাভিয়েক* নাই । তথায় সংস্কার-কাধ্যের প্রারন্তে 
স্থাপিত কলসের জল লইয়া আত্মপল্লবের দ্বারা বর স্বয়ং নিজের মস্তকের 

সহিত বধূর মস্তক একত্র করিয়া [ ছৌওয়। ছুঁয়ি করিয়া] উভয়ের 
মন্তকে একযোগে অভিষেক করার ব্যবস্থা আছে। 

সামবেদীয় [ গোভিল গৃহাস্ত্রের অনুগত ] পদ্ধতিকার ভট্ট ভবদেবও 

তাহার পদ্ধতি পুস্তকে “মিত্রাভিষেকের” ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্ত 

তাহার মতে, সপ্তপদী গমনের পর এবং পাণিগ্রহণের পূর্বে এই 

অভিষেকের কাধ্য করিতে হয়) সপ্তপদদী গমনের পর, বর বিবাহ 

* সিপ্রদানসকাঁলেশি-পদ্ধতিতে ঘটস্থাপনার সিন্ুরদানে এবং অধিবাসের অন্তর্গত 
সিন্দূর দানেও “ও সিক্ষোরিব প্রীধ্বনে শুঘনাসে। বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহবাঃ। সৃতন্তধার 

ডুরুযোন বাজী কাটা ভিন্নরুশিভিঃ পিশ্বমান১*। এই মন্ত্রটি পড়িবার উপদেশ দেওয়! 

আছে; অথচ বিবাহ-সংক্ষারের সময়ে বধূর কোথায়ও সিন্দ র দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। 
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দর্শনার্থ সমাগত নরনারীবৃন্দের আশীর্বাদ প্রার্থন। করিবেন । তাহার পর, 
এই প্ম্ভিষেক* করার জন্য নিয়লিখিত ব্যবস্থা আছে, যথা £--“ততঃ 
পূর্ববস্থাপিতোদককুস্তধারী জামাতুর্বয়ন্তোহগ্নেই পশ্চিমদদেশেন সগ্তপদী- 
স্থানমাগত্য সহকারপল্পবোদকেন মুদি বরমভিযিকেৎ। জামাত চ- 
পঠতি। প্রজাপতি ধধিরনুষ্ট প.ছন্দো বিশ্বেদেবাদয়োদেবত মুগ্র্ণাভিষে- 
চনে বিনিয়োগঃ | গু সমগ্রস্ত বিশ্বেদেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ। 
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাত। সমূদেস্বী দধাতু নৌ ॥ ৪৭॥ পশ্চাদনেনৈব মন্ত্ণ 
বধূমপ্য ভিষিঞ্চেৎ |” 

মর্থাৎ -"জীমীতার কোন বয়) [ মিত্র, আমাদের “মিতবর ] আগে হইতেই 
জলকুস্ত লইয়া অপেক্ষা) করিতেছিলেন। সপ্তপদী গমন এবং বরকর্তক সমাগত 
সঙ্জনবৃন্দ এবং মহিলাগণের আশীর্বাদ প্রার্থনা সমাপ্ত হইলে, তিনি (সেই বয়ন্ত বা 

মিত্র) জলের কলস লইয়৷ অগ্নির পশ্চিম দিক দিয়া সপ্তপদী গমনের স্থানে 

আসিয়। আত্রপল্লপবের দ্বার সেই কলসের জল লইয়৷ বরের মন্তকে অভিষেক করিবেন 

| জলের ছিটা দিবেন ]| জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন-_-( ঞ্চগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ৮৫ 
তম স্ুক্তের ৪৭ তম খঙ. মন্ত্র ]। টীকাঁকার গুণবিঞুণর সম্মত অর্থ, যথ| £--“হে কন্তে, 

বিশ্মদেবগণ আমাদের উভয়ের হাদয় নিষ্পাপ করুন; জলদেবতা, বাযুদেবত', প্রজাপতি 

এবং উপদেস্তী (সরস্বতী) দেবত1 আমাদের উভয়ের হাদয়কে একীভূত করুন।” 

এই মন্ত্রটার সায়ণ-কৃত ভাষ্য অতি মনোহর । তদন্থুগত মশ্ার্থ 

এই £--“সর্ধ দেবগণ আমাদের উভয়ের হৃদয় হইতে ছুঃখ-রেশাদি 
দূর করিয়া [আমাদের হৃদয়ছু'টিকে] লৌকিক এবং বৈদিক যাবতীয় 
কন্তব্য কার্যোর উপযুক্ত করুন; জলদেবতাও আমাদের উভয়ের 

হৃদয়কে তদ্রুপ করুন; বাযুদেব আমাদের উভয়ের বুদ্ধিকে পরম্পরের 

অন্থকৃল করুন? ধাতা! এবং সরম্বতী দেবী আমাদের উভয়ের হৃদয়কে 
একত্র সংযৌজিত এবং সম্মিলিত করুন ।* 

বরের মন্তকে অভিষেক সমাধ হইবার পর, উক্ত বয়স্য বধূর মস্তকে 
অভিষেক করিবেন এবং বর পূর্বববৎ খঙ মন্তরটী পড়িবেন।” 



২৮০ যজুর্বেদীয় বিবাহ্-পদ্ধতি 

এক্ষণে বুঝিতে পারা গেল যে, সামবেদীয় এবং যভুর্ব্বেদীয় দ্বিজ- 
'গণের বিবাহ সংস্কারে “মিত্রাভিষেক* অনুষ্ঠানটী অতি প্রাচীন এবং 

উহ৷ উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে। 

কলিকাতার সন্নিহিত জেলাগুলিতে বরের সঙ্গে একই যানে 

ভ্রাতু সম্পকিত কিন্তু বয়সে ছোট যে বালককে বরের মত সাজসজ্জা 

করাইয়া কন্তাবর্তার বাটাতে লইয়া যাওয়া হয়, তিনি “বরশ্য মিত্রম্* 
অর্থাৎ বরের মিত্র। সেই সকল স্থানে এই বালককে নিতবর 

বলা হয়। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে নামটা মিতবর [ মিত্রবর, বরের মিত্র ] 

হইবে। বর্তমানে এই পনিতবর' বরের শোভা যাত্রার একটা 

অঙ্গ-বিশেষে পরিণত হইয়াছে । কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে ইহ] ষে প্রাচীন 

মিজ্জাচারের স্বৃতি রক্ষা করিতেছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই । 

এমন এককাল ছিল, যখন বিবাহযোগ্যা কন্তাকে পাইবার জন্ত 

অনেকেরই লোভ থাকিত এবং বরকে সাহায্য করিবার জন্তই মিত্র 
€ 78888 10597) ) বামিতবরের আবশ্ঠক হইত। 

চতুর্থীকর্ম, চতুর্থীহোম 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় 

চতুখীহোম, চরুপাক, চরুভক্ষণ ইত্যাদি এবং অবশেষে সহবাস-- 

এইগুলিকে চতুথীকিশ্খ বলে। সামবেদীয় গৃহুকার গোভিল মুনি নগ্রিকা 

বা অরজস্কা কন্ঠার বিবাহ শ্রেষ্টকল্প বলিয়া অনুমোদন করায় চতুর্থীকম্মরকে 

অন্যান্ত গৃহৃকারগণের মত বিবাহের অপরিহাধ্য অঙ্গস্বরূপে গ্রহণ করেন 

নাই এবং করিতেও পারেন না। কিস্তু অন্যান্য বিষয়ে, তিনি পারস্করের 

বিরোধী নহেন। পারস্করের মতে সপ্তপদী গমনের পর তিন দিন তিন 



গোয়্ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৮১. 

রাত্রি গত হইলে চতুর্থ রাত্রির অস্তিম সময়ে গৃহাভ্যস্তরে হোমের, 
জন্য পঞ্চ ভূ সংস্কার [ অর্থাৎ গোময়াদি লেপন ] এবং স্বগ্ডিল নির্মাণ, 

করিয়া রীতিমত অগ্নিস্থাপনপূর্ববক বধূকে নিজের দ্ষিণভাগে বসাইয়া 
প্রণীত [ তাঅকুণ্ড] স্থাপন করিয়া তাহার উত্তরে উদপাত্র [ জলপাত্র, 

কোশা। ] রাখিবে এবং দক্ষিণে ব্রন্মাকে [বিদ্বান্ চতুর্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে *] 
বসাইয়। “আবপথ্য আধানের” মত [সাগ্নিক ছ্বিজগণের নিত্য অগ্রি- 

হোত্রের মত] প্রণীত! প্রণয়ন ও আজ্াভাগ পর্যযস্ত কার্য [হোম] সমাপ্ত 
করিবে। আঘার আজ্যভাগ ও মহাব্যান্তি হোমের পর চরুপাক, 

এবং তৎপরে প্রায়শ্চিত্ত হোম করিতে হয়। 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে ব্রাহ্মণেতর উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদিগের বিবাহেও, 

চতুর্থীহোম হয়। এখানে প্রচলিত পঞ্চানন-কৃত বিবাহ পদ্ধতিতে 
পঞ্চাননের পদ্ধতিতে আছে--”“অথ চতৃথকশ্মা। অত্র বিবাহ 

চতুর্থী হোম দিনাদারভ্য যা চতুর্থী” রাত্রিস্তস্তামর্ধারাত্রাদৃদ্ধং 
গৃহাভ্যন্তরে পঞ্চভূসংস্কারপূর্ববকং বিবাহবদগ্রিং স্থাপয়িত্বা তন্যাগ্নোদিক্ষিণে 
্রঙ্গাণমুপবেশ্ত্য প্রণীতাস্থানাদুত্তরে জলপূর্ণ তাম্রাদি পাত্রং সংশ্রবস্থাপনার্থং 

স্থাপয়েৎ। বিবাহদিন এব চতুর্থীকম্ম ক্রিয়তে সোক্তা প্রাক ও 

শিখিনাম অগ্নয়ে নমঃ ইতাগ্রিং পাগ্াদিভিঃ সম্পূজা দক্ষিণজানুং 

পাতয়িত্বা কুশেন ব্রদ্মণোহন্বারস্তপূর্বকং প্রজাপতিং মনসা ধ্যাত্ব! 

শ্রবেনাজ্যানৃতিজুিয়াৎ |”  অর্থাৎ__“তাহার পর চতুর্থীকশ্ম। এই 
কাজটা বিবাহ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া গণনা করিলে যে চতুথী 

রাত্রি হয়, সেই রাত্রিতে ছুই প্রহর রাত্রির পর গৃহের ভিতরে গোময়াদি 

দ্বারা ভূমি সংশোধন ও বেদী নিম্মাণাজে বিবাহ-কার্ষে/রই মত 

অগ্নি স্থাপন করতঃ অগ্নির দক্ষিণনিকে ব্রন্মাকে বসাইয়। প্রণীত 

« তাহার কর্তব্য কর্ধ--বরের সংস্কারগুলি যাহাতে নিভূল হয়, তাহা দেখা । 



২৮২ য্ুর্ব্ধীয় বিবাহ-পদ্ধতি 

স্থাপনের উত্তরে জলপূর্ণ পাত্র [হোমশেষ দ্বৃত রাখিবার জন্ত] 
রাখিবে। বিবাহ,দ্িনের মত কাধ্য হইবে, তাহা! আগেই বলা হইয়াছে। 

এই কার্ধোট অগ্নিকে “শিখী” «এই নামে আবাহন এবং পাগ্যাদির 
স্বারা পৃঙ্জা করিয়া বর দক্ষিণ জানু পাতিস্া ব্রহ্মার সহিত অন্বারস্ত 

করিয়া মনে মনে প্রজ্জাপতিকে ধ্যান করিয়া শ্রুবের দ্বারা 'আজ্যাহুতি। 

বা ঘ্বতের দ্বার] হোম করিবেন । 
[ ত্রিবেদীয় ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যেই চতুর্থাহোম হয়; তবে, দেশাচার অনুসারে 

বালাবিবাহ প্রচলিত হওয়ায় উপসংবেশন (০0750017)0)98101) 06178771855) হয় 

না। প্রকৃত-প্রস্তাবে বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি অতীত হইলে চতুর্থ শিবছনের 
রাত্রিতে চতুর্থীহোম করিতে হয়। মুসলমান প্রভাবের ফলে হিন্দু-সমাজে অল্প বয় 
বালিকাঁদিগের বিবাহ এধিকতররপে প্রবন্তিত হইবার পর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে কুশগ্িক। 

ইত্যাদির পরই নাম মাত্র বা নিয়ম রক্ষা মাত্র এ চতুর্থীহোম করা হয়। পঞ্চানন ও 

“চতুর্থীহোমপকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, সহবাস যখন নাই, তখন চতুর্থাকন্মব বল। ভুল ]। 

চতুর্থী হোমের অঙ্গন্বরূপ চরুহোমের জন্য দীতিমত শান্্রবিহিত্- 
ভাবে চক্ষ (অন্ন) পাক করিয়। সেই চরু দ্বারা আচ্তি দান বা হো 

করাকে “চরুহোম” বলে। চরুহোতমর 

পূর্বে বর আগ্ন, বায়ু, হ্যা, চক্র এবং 
শ্র্ব এই পঞ্চ দেবতাকে পৃথক পৃথক সম্বোধন করিয়া ঘ্বুতের দ্বারা 

অগ্রিতে আহুতি 1দবেন। নববিবাহিত্া পত্বীর দেহের অমঙ্গলজনধ, 

দোষগুলিকে মন্ত্র এবং হোমের সাহায্যে দূর করিয়া দেওয়াই এই 

হোমের উদ্দেশ্য । হোমমন্ত্রগুলি এই, যথা £- 

চরু হোম 

অগ্নে্*  **- যান্তৈ পত্তিস্সীতনৃস্তামশ্তৈ নাশয় স্বাহ1। 
বায়ো * ১. রর প্রজা্সীতন্ ১)» | 

হর্য্য ... ». পশুব্ীতন্ ০ | 

চন্দ্র * ৮," » গৃহস্ীতন » » | 
গন্ধ *  ... » যশোদ্ীতনূ » | 

* অগ্রে বায়ো, কধ্য, চন্দ্র এবং গরন্ধবর্ব ইহাদের পরবর্তী কথাগুলি, ঘথা 2 
“প্রায়শ্চিত্তে তং দেবানাং প্রায়শ্চত্তিরসি ব্রাঙ্গণন্ত্াং নাথকাম উপধাবানি |” 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২৮৩, 

প্রত্যেক আহ্ত্ির ত্বতের শেষভাগ উদপাত্রে [কোশার জলে ] 
রাখিয়া দিবে। 

এই পাঁচটা প্রায়শ্চিত্ত হোমের পর সেই পূর্বপ্ক চরুপাকের 
অল্প লইয়া! “ও প্রজাপতয়ে ম্বাহা। ইদং প্রজাপতয়ে-+ন মম” এই 
মন্ত্র পাঠ করত অগ্নিতে চরুহোম করিবেন। হোমের আহুতি 

শেষের হুবিঃ মিশ্রিত উদ্দপাত্রের সেই জলের দ্বারা বধূর মস্তকে 
অভিষেক করিতে করিতে বধূৃকে সম্বোধন করিয়া! “যা তে পতি্গী, গ্রজাসী, 
পশ্তদ্ী, গৃহস্্ী, যশোদ্ী নিন্দিতাতন্জ্ঞারদ্্বীং তত এনাং করোমি স! জীর্্য 
ত্বং ময়া সহ অসৌ৷ ইতি*--এই মন্ত্রী পড়িবেন। [ “অসৌ স্থলে পত্বীর 

নাম সম্বোধন করিবেন]। এই প্রায়শ্চিত্ত আহুতি প্রদান এবং মন্ত্র পাঠের 
উদ্দেশ্য £--হাঁমের ফলে এবং মন্ত্রের বলে (4 ৪০৮ 01 102109) 01098) 

উক্ত দ্েবগণ বধূর দেহস্থিত দ্বামীর, সন্তানের, শ্বামীর গৃহের গরু ঘোড়। 
প্রভৃতি পশুর, ম্বামীর গৃহের এবং পতিকুলের যশ: বা স্থখ্যাতির 

হানিজনক দোষগুলি দূর করিয়া দিবেন। আর বধূর মাথায় অভিষেক 
করার [ জলপড়। দেওয়ার ] সময়ে যে মন্ত্রটী পড়িতে হয়, তাহার 

মন্মার্থ-“হে নারি (নামোচ্চারণ করিয়া বলিবে, অমুক দেবি) 
তামার দেহে স্বামী, সন্তান, ত্বামীর গৃহ, গৃহের পণ্ড এবং পতিকুলের 

স্যশঃ নষ্ট করিবার ষে সকল ছুলক্ষণ বা দোষ আছে বা 

থাকিতে পারে, সেগুলিকে আমি এব্্পভাবে পরিবন্তিত করিয়া 

দিতেছি যে, সেই দৌষগুলি আমার বা আমার বাড়ীর কাহারও 

কোন হানি না করিয়া যে তোমার প্রণয় প্রার্থনা করিবে 

[জার হইতে চাহিবে বা হইবে] তাহাকেই বিনষ্ট করিৰে 
এবং তুমি আমার সাধবী পত্বীরূপে বার্ধক্য পর্যন্ত জীবন অতিবাহিত 

করিবে।” | 

ইহার পর চরুর অন্ন বধৃকে খাওয়াইবার সময়েই পারস্কর গৃহের 
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১১১/৫ম সুত্রের মনটা [ও প্রাণৈস্তে প্রাপান্ৎসংদধাম্যস্থিভিরস্থীনি 
বর-কন্তার সহবাসের মা, ৫সম৮সানি ত্বচ1 ত্চমিতি”] পাঠ 
2558 করিতে হয়। খষি পারস্করের লিখিত গৃহ্- 

সুত্রের উক্ত মন্ত্রের পরবর্তী স্ত্রে কথিত হইয়াছে-_“তামুদুহব যথতু- 

প্রবেশনম্।* ৭। “তাহাকে [সেই নারীকে ] এই প্রকারে বিবাহ 

করিয়া খতুক্নানের পর যথাকালে সহবাস করিবে ।” ৭। কিংবা 

“থাকামী বা 'কামমাবিজনিতোঃ সংভবাম* ইতি বচনাৎ্।” ৮। 

অথবা, নারীর! পুরাকালে ইন্দ্রের নিকট যে বর চাহিয়া লইয়। ছিলেন-_ 

“সস্তান-প্রসব করার সময় পধ্যস্তও [ গর্ভাবস্থায়] যেন আমরা ত্বামি- 

সহবাস-স্থখভোগ ইচ্ছামত করিতে পারি'-_মেই বর স্মরণ করিয়া 

স্ত্রীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে যখন ইচ্ছা তখনই সহবাস 
করিবে। ৮। তাহার পর [সহবাস করিবার পর ] বর পত্বীর দক্ষিণ 
কাধের উপর দ্িয়। নিজের ডান হাত লইয়। তাহার হৃদয়দেশ [বক্ষঃস্থল] 

স্পর্শ করিয়া প্রার্থনা-মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা 2 

“ঘতে স্থুশীমে হদয়ং দিবি চন্দ্রমদি গ্রিতম্। 

বেদাহং তন্মাং তদ্বিদ্যাৎ পশ্ঠেম শরদঃ শতং জীবেম 

শরদঃ শত৬. শৃণুয়াম শরদঃ শতমিতি ॥ ৯॥ 
_-পারস্কর গৃহসথত্ 

অর্থ(ৎ--“আকাশে চন্দ্রদেবের মত তোমার হদয়ে.যে চন্দ্রদেব উদিত আছেন, 

ভাত] জানি, ইহাই জানিবে। আমর! যেন শত বখসর ধরিয়। জীবিত থাকি এব: 
নান প্রকার সাংদারিক সুখ ভোগ করিতে লমর্থ হই” 

ইহার পরই টতুর্থীকম্ম পথাপ্ত হর । 

মন্তব্য--গৃহান্ত্রকার মহযি পারস্কর বলিতেছেন, যে বেদজ্ঞ 

দ্বিজ যথ[বিধি চতুর্থীহোম এবং পত্বীর অভিষেকাদি কাঁধ্যগুলি 
ষথাশান্ত্র করিতে পারেন, তাহার স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিবার জন্ত 

কেহই সাহস করিবে না; সে ভাবিবে যে, এরূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি 
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পাছে তাহার শক্রতে পরিণত হইয়া যান [ বিছ্বান্ ব্যক্তি অর্লেশে 
শক্রর সর্বনাশ করিতে সমর্থ, সেই ভয়ে কেহই বিদ্বানের স্ত্রীর উপর 
লোভ করে না]। মুল স্ুত্রটা এই £_-“তম্মাদেবংবিচ্ছোত্রিয়ন্ত 
দারেণ নোপহাসমিচ্ছেহুতহ্যেবংবিৎ পরো ভবতি 1৬1--প্রথম কাণ্ড, 
একাদশ কগ্ডিক। 

[ কালেশির মৌলিক আশ্রযন্বরূপ অশ্বালয়ন গৃহন্বত্রে (বিবাহের পর চতুখী কর্দোর 
জঙ্গব্বরপ পরীর সহবাস বিধান থাকায়) গর্ভীধান সম্বন্ধে কোন বিধি নাই। উত্তর 

কালে শিশু-বিবাহ প্রচলিত হইলে, কোন কোন ভটাচাধধ্য ব্রাহ্মণ গৃহ পরিশিষ্ট 
(59121500601) লিখিয়া! এই গর্ভীধানের বিধান করেন এবং চতুখী কর্ণ শুধু নামেই 

পর্যবসিত হয় ]। 

| চতুর্থাকণ্ম বিবাহের একটা প্রধান অঙ্গ এবং সহবাস (90778800- 

076102) উক্ত চতুখীকর্মের অপরিত্যজ্য অংশ । এই সহবাস দ্বার 
বর-কগ্ঠার সহবাস দ্বারা বিবাহ সিদ্ধ হয় এবং পত্বী, পিতার গোক্ধ 

প্রকৃতপক্ষে বিবাহ দিদ্ধ হয় হারাইয়া, স্বামীর গোত্র লাভ করেন। 

পারস্কর গৃহৃস্থত্রের প্রথম কাণ্ডের একাদশ কগ্ডিকার পঞ্চম স্থুত্রে 

চতুর্থীকর্মের অলস্বরূপ স্থালীপাক বা চরুপাক পত্বীকে খাওয়াইতে 
খাওয়াইতে পতি উপরিধৃত মন্ত্রী [ও প্রাণৈস্তে প্রাণান্ৎ- 
সংদধামি--ইত্যাদি] পাঠ করেন। ইহার অর্থ হইতেছে-_-“আমার 

প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ, আমার অস্থির সহিত তোমার অস্থি, 
আমার মাংসের সহিত তোমার মাংস এবং আমার ত্বকের সহিত 
তোমার ত্বক একত্র সম্মিলিত করি *।” ছুই চারিটা মন্ত্রপাঠপূর্ববক 

হস্তম্পর্শ এবং 'সপ্তপদী গমন' [এক সঙ্গে সাত পা গমন] করার 
জন্য এনপ গাঢ় সম্পর্ক জন্মে না, যাহাঁব ফলে এক গোব্ধের একটা 

ঈ [0 00088006806 96 60030101788010209 00৩ 01000) 7551) 90৫ 
006 07850 01 006 0705 £৩ 10160 09 চ10) 05055 04 1186 08125 : 
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মানুষ, ভিন্ন গোত্রের আর একটী মানুষের সঙ্গে. একেবারে 

এক হৃইয়া অপরের নাম বা গোত্র লাভ করিতে পারে। জোড় 
কলম করিবার নিয়মান্ুনারে ছুইটী গাছের ডাল একত্র জোড়! 

লাগিবার পর, তবে ছুইটা গাছ একত্র হইয়া যায়। চতুর্থাকর্মের 
শেষে সহবাস হইলে-_[ অর্থাৎ-একের ত্বক, মাংস, হৃদয় 

ইন্দিয়গণ অন্তের এগুলির সহিত সম্পূর্ভাবে একীভূত 
বা মিলিত হইলে]_তবে সেই গাঢ় সম্পর্ক জন্মিতে পারে। 

' এই জন্তই সহবাস না হইলে থুষ্টান এবং মুসলমানদিগের 
বিবাহও পাকা হয় না। বেহার প্রদেশে নিম্-শ্রেণীর হিন্দুদিগের 

বেহীর প্রদেশে নিষ-শ্রেণীর মধ্যে বালক বালিকার শৈশবে বিবাহ 

হিন্দুর সহবাস না হইলে হইত-_/অর্থাৎ ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্বের ১লা এপ্রিল 
45455 তারিখে সারদা সাহেবের “বাল্য বিবাহ 

বিরোধ আইন* প্রচলিত হইবার পূর্বে] এবং তাহার ফলে একটা 

বিশেষ লোকাচার প্রবর্তিত হইয়াছিল। সেই [০7900] টী এই ষে, 

বিবাহিতা বালিক। তাহার রজোদর্শন পর্যন্ত মাতা-পিতার নিকটেই 

থাকিত এবং রজোদর্শনের পর ীন্ন। ব| দ্বিরাগমন নামক সংস্কারের 
সময়ে--[বাঙ্গালা দেশের পপুনবিবাহ” প্রথার অনুরূপ] বরকে শ্বশুর- 

বাড়ীতে আসিয়৷ সেই “সংস্কার [সহবাস] করিতে হ্ইত। যদি 
কোন বিবাহিতা বালিকার গৌনা বা দ্বিরাগমন সময়ে স্বামী উপস্থিত 

হইয়। তাহার কর্তব্য [অর্থাৎ সহবাস-ক্রিয়া] করিতে না পারিত, 

তাহ! হইলে, বালিকার সে পূর্বের বাল্যবিবাহ বাতিল হইয়! যাইত 

এবং তাহার অভিভাবকগণ অবাধে নৃতন বরের হস্তে তাহাকে 

দান করিতে পারিত। 

আধুনিক হুসভ্য পাশ্চাত্য সমাজের মত হিনুসমাজেও যে পূর্বকালে 
বালিকাদের পতিসংযোগহৃলভ' বয়সেই ( পতি-পত্বীর সহবাসের যোগ্য 
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বয়সেই ) বিবাহ হইত, যজুর্ধেদীয় পারস্কর প্রমুখ খধির [ যেষন 
জৈমিনি, বৌধায়ন, হিরণ্যকেশী প্রভৃতির ] সঙ্কলিত গৃহ্হ্ত্র সমূহের 
আদিষ্ট এই “চতুর্থীকম্ম” নামক অনুষ্ঠানটির বর্ণনা হইতে তাহা সুস্পষ্ট 

প্রতীয়মান হয়। যভুর্বেদের আশ্রয়েই অধিক সংখ্যক দিজের সংস্কার 

হইয়া থাকে। এবং ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণের যাবতীয় দ্বিজের যাবতীয় 
স্কারই যে য্ুর্বেদের বিধানমত সম্পন্ন করিতে হয়, [এমন কি আধুনিক 

পুরোহিত মহাশয়ের শুদ্রবর্ণের নরনারীর সংস্কারাদি কাধ্যও যূর্বেদের 

বিধানমতে করাইয়া থাকেন,--যদিচ শুদ্রবর্ণের বেদাহুগত কোনও 
নংস্কারের আবশ্যকতার বিষয় বা ব্যবস্থা কোন গৃহুত্র বা প্রাচীন 
স্থৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় না] তাহ! সকলেই অবগত আছেন এবং 

“যুঃ সর্বত্র গীয়তে” এই স্থপ্রসিদ্ধ মন্ত্রাংশ দ্বারাও তাহা! উপলব্ধি হয়। 

খগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্স্ত্রে এই চতুর্থীকশ্দের বিষয় ন্ুস্পষ্টভাবে : 

লিখিত না হইলেও বঙ্গদেশ প্রনিদ্ধ পদ্ধতিকার কালেশি ভট্টাচার্য 
তাহার পদ্ধতিতে চতুর্থীকশ্মের বিনিয়োগের বর্ণনা করিক়়াছেন। : 

সামবেদীয় গৃহ্স্থত্রকার গোভিলমুনির এবং ছন্দোগপরিশিষ্টের অনুকূল 

এই চতৃর্থীকর্ধের বিধান ভট্ট ভবদেবও স্বকীয় পদ্ধতিতে অন্তনিবিষ্ 

করিয়াছেন। তবে, প্রার্তবয়স্কা এবং শ্বামি-সহবাস যোগা!। বালিকার 
বিবাহের প্রথা পদ্ধতিকার মহাশয়গণের আবির্ভাবের পূর্বব হইতেই 

অপ্রচলিত হওয়ায় বাঙ্গালায় তিন বেদের পদ্ধতিকাররাই তাহাদের 

পু'থিতে “চতুর্থীকর্মের” স্থলে “চতুর্থীহোম” লিখিষ়া শুধু হোমের বিধানই 
দিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত “কর্মের” কথা আর কহিতে পারেন নাই। 

“চতুর্থীহোম* যে অর্ধরাত্রির পর করিতে হয়, সামবেদীয় ভষ্টভবদেব এবং 
ধগবেদীয় কালেশি তাহাও লেখেন নাই। কারণ, তাহার! বুঝিয়াছিলেন 

ষে, পুরোহিত যখন হোম করিবেন এবং “কচি খুকি ক'নের' সম্বন্ধে 

'কর্শের* কোনও সম্বদ্ধই যখন নাই,ংতখন অর্ধরাক্রিতে হোষের বিধান 



২৮৮ ১. যজুর্বদীয বিবাহ- পড়্ৃতি 

দিবারও কোন সার্থকত নাই। তাহাদের আদিষ্ট এই “চতুর্থীহোমও 

সন্ঠোবিবাহিত দম্পতীর শয়নগৃহে সমাধা করিবার কোনও প্রয়োজন 

নাই-_যে কোনও যণ্ডপে ব! ষজ্ঞখালায় তাহ! স্থসম্পর্র হইতে পারে। 
আধ্যসভ্যতার যুগে প্রত্যেক বিবাহিত বরই ষে স্থদক্ষ শ্রোত্রীয় 

( বেদজ ) এবং সংস্কার-কাধ্য সম্পাদনে স্থপটু হইতেন, বরকেই যে স্বয়ং 

এই সকল বৈবাছিক হোমকার্য্য সম্পন্ন করিতে হই'ত, এবং চতুর্থীহোমের 

ও হো'মশেষে পত্বীর অভিষেকের পর তাহাকে স্ত্রীসহবাস-কাধ্য সম্পাদন 

করিয়া এই *চতুর্থীকর্্* সমাধান বা শেষ করিতে হইত, পদ্ধতিকার 

মহাশয়গণ তাহা উত্তমরূপে অবগত থাকিলেও, সময়ান্ুগত দেশাচারানু- 
সারে নেই সদাচারসমূহ লুপ্ত হইয়া যাওয়ায়, তাহারা দেশ-কাল-পাত্র 

বুবিয়াই নিজ নিজ পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর পঞুপতি 

তাহার অবলম্বনস্বরূপ পারস্কর গৃহাহুত্রের আদেশের একান্ত বশীভূত হইয়া 

ঘ্বম্পতীর গৃহের ভিতর এবং চতুর্থীরান্রির “সার্ধপ্রহর-ত্রয়োপরিণ বা 
তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হইবারও অর্ধপ্রহর পরে এই হোমের ব্যবস্থা 

করিয়াছেন; শুধু দেশাচারের ভয়ে গৃহৃকারের উপদিষ্ট স্বামি-সত্রীর 

সহবাসের ক্থাটুকু লিখিতে পারেন নাই ।* এই চতুর্থ হোম যে, 
প্রকৃতই শেষ রাত্রিতে এবং শয্যাগ্ৃহের অভ্যন্তরে করিতে হয়, পারস্কর 

স্পষ্ট ভাষাতেই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :-_পচতুর্থামপর 
রান্ত্েভ্যস্তরতোহগ্রিমুপসমাধায়-*-***'* জুহোতি” 1১॥ [প্রথম কাণ্ডে, 

একাদশ ক্িক1 ]। 

* পণুপতির সময়ে অষ্টবর্ধা “গৌরী, নবমবর্ষা “রোহিণী” এবং দশমবর্ধা “কন্তা'র 

(অর্থাৎ কচি খুকি মেয়েদের) বিবাহ চলিতে থাকায়, তিনি সেরূপ বয্পসের বালিকার 

স্বামিসহবাসের্ কথা লিখিতে পারেনও না। এনঈপ কার্ধ্য শুধু গাপঞ্জনক নহে 

বালিকার প্রাণহানির আশঙ্বাজনকও বটে। 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে গ্রচলিত বিবাহ্-পদ্ধতি ২৮২ 

অর্থাৎ--.“চতুর্থ দিবাশেষে রাজি আমিলে সেই রাজির শেষভাগে গৃহের ভিতরে অগ্নি 

সামবেদীয় এবং খগুবেদীয় চতুর্থ হোমের মন্্গুলিও প্রায় আমাদের 
উদ্ধত ( য্ুরব্দীয় ) মন ্রনিরই মৃত, যৎসামান্ত ভেদ যাহা আছে, তাহা 

অকিঞ্চিৎকর। 

এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগ্য-_বালিকার রজঃ প্রবৃত্তির পূর্বের বিবাহের 
ব্যবস্থার অনুকূলে স্থতিবাক্যের ন্যুনতা নাই। তবে এই স্থতিগুলির 

অরজ্্ক। বালিকার সকলই শ্রোত গৃহ্ৃস্বত্রগুলির এবং 

বিবাহের আদেশ  মন্তুসংহিতার অপেক্ষা বয়সে নবীন। অনেক 
স্বতিতে নৃতন বচন প্রক্ষিপ্ত করাও হইয়্াছে। ছন্দোবন্ধে লিখিত 

অনেক স্থৃতিই খুষ্টাবির্ভাবের পরে রচিত। পরাশর, স্র্ত, অজিরা, 

বৌধায়ন, বশিষ্ঠ, বিষু, বেদব্যাস, নারদ, শঙধ, প্রজাপতি, লবুশাতাতপ, 
এবং বৃহৎ যম প্রভৃতি খধির নামে অরজস্কা বালিকার বিবাহের অনুকূলে 

কতকগুলি শ্লোক রচিত (199০: 0৯] 100970018910188) দেখিতে পাওয়া! 

যার়। গৃহ্ সুত্রকারগণের মধ্যে এক সামবেদীয় গোভিল মুনি এই রূপ 

বিবাহকে ভাল (92001010700, ৮৪০ 006 10800860) 

বলিঘ্নাছেন। মিমাংস! শাস্ত্রের (৮) অভিপ্রায় অঙ্সারে খধিবাক্যের 

একবাক্যতা (60001118107) করিয়! সিদ্ধান্ত করিতে হয়। 98708 

890 এর আগে যে “অঙ্ুসন্ধান সমিতি” (00707015910) নিযুক্ত 

ইইয়াছিল, উহার 2৪2০) * পড়িলেই উক্ত দিদ্ধান্তের অনেকট! 

মন্ম বুঝিতে পারা যায়। | 

(৮) 'মিমাংস। শীস্ত বলিলে বেদব্যাদের এক প্রধান শিল্প জৈমিনি খাধি প্রণীত 

পূর্ব মিমীংমা” দর্শনকেই বুঝাইয়। থাকে। 

* কলিকাতার অনেক 'লাইব্রেরীতে' এই রিপোর্ট পাওয়া যায়। 



ষড়বিংশ অধ্যায় 

মনৃক্ত “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ* ইত্যাদি শ্লোকের রঘুনন্দন-কৃত 

অর্থ যোল আনা ঠিক নহে। কেননা-_রথুনন্দন বলিয়াছেন, 

বিবাহ -সঙ্ছারের সিদ্ধতা. “সপ্তপদী গমনের চরম বা সপ্তম 
বা ভার্ধযাত্বের গাকা- পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ-সংস্কারটী 

554 সিদ্ধ বা শেষ হইয়া যায়।” উক্ত শ্লোকের 

শব্দার্থ বিচার করিলে এই অর্থ পাওয়! যায়--"পাণি-গ্রহণের 

মন্তরগুলি বন্যার 'দারঃ বা ভার্ধটাতে পরিণত হইবার নিয়ম; 
[আর] বিদ্বান সঙজ্জনদিগের জানা কর্তব্য যে, সপ্তপদী গমনের 
সপ্তম পদ (শেষপদ) গমনের সঙ্গে সঙ্গে এ মন্ত্রগুলির পরিসমাঞ্ধি ঘটে । 

মন্ত্রের শেষ পংক্তির অন্তর্গত “তেষাং নিষ্ঠাতু বিজ্ঞেয়া” অর্থে "তাহাদের 
নিষ্ঠা ( সমাপ্তি) জানিবে” হয়। এই যে, 'তেষাং, (তাহাদের) ইহার 

অর্থ “পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাণাং* [ পাণিগ্রহণ সংস্কারের পাঠ্য মন্ত্রগুলির ]7 

কিন্তু, “বিবাহ্ন্ত ব| বিবাহ কর্মণাম্* [বিবাহের বা বিবাহের কর্মগুলির] 

নিষ্ঠ। (সমান্তি) নহে। ্মার্ত গায়ের জোরে “মন্ত্রগুলির সমাপ্তির” 
পরিবর্তে “বিবাহ সংস্কারের সমাপ্তি” লিখিয়াছেন। বর-কন্ত যে 

সপ্ূপদী গমন করেন, তাহাদের সপ্তম বা চরম পদ্ববিক্ষেপের 

সঙ্গে সঙ্গে যে মন্ত্র [“সখে সগ্তপদা ভব” ইত্যাদি] পড়া হয়, 

সেই মন্ত্রী পড়া হইলেই এ [পাণিগ্রহণিকা] মন্ত্রগুলির 

শেষ হইয়। যায়। ইহার কোথায়ও ভার্ধ্যাত্বের নিষ্ঠা ব৷ পাকাপাকির 
কোনও কথ! নাই; শুধু মন্ত্গুলির সমাপ্তির কথা আছে। স্থৃতরা 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৯১ 

এই শোকে “ভার্যাত্ব (160০০) পাকা হইয়! যায়” এরূপ অর্থ 

গায়ের জোরে ভিন্ন করা যায় না। আসল কথা প্রাচীন কালে 
যৌবন বিবাহ হইত বলিয়! দম্পতির সহবাসের সহিত বিবাহ সংস্কারের 

সমাঞ্চি ঘটিত। পরে শিশু বিবাহ গ্রবপ্তিত হইলে একটা কৃত্রিম 
সমাপ্তি স্থির করিতে হইয়াছিল,_-তাই এই গরজ। 

মন্ত্রের দ্বার যে ভার্ধ্যাত্বের নিষ্ঠা বা সমাপনি হয় না, পরস্ত 

স্বামী-স্ত্রীর সহবান (০০-১901686190. বা! ৫০080111786107) দ্বারাই 

তাহ! হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, প্রাচীন আধ্য শাস্ত্রে তাহার 

প্রমাণ আছে। গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে একটা প্রমাণই আমরা উদ্ধত 

করিতেছি । বশিষ্ট খধি প্রণীত ধর্মশাস্ত্রের সঞ্ুদশ অধ্যায়ে ব্যবস্থা 

প্রদত্ব হইয়াছে যে-- 
অন্তিব্বাঁচ। চ দত্বীয়াং ভ্িয়েতাহথ বরে! যদ্দি। 

ন চ মন্ত্রোপনীতা স্তাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥ ১ 
যাবচ্চৌদাহতা কন্তা মন্ত্ৈর্যদি ন সংস্কৃত] । 

অন্তশ্মৈ বিধিবদ দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা ॥ ২ 

পাণিগ্রহে মৃতে বাল! কেবলং মন্ত্র সংস্কৃতা। 

সা চ ত্বক্ষত যোনি স্যাৎ পুনঃ সংস্করমর্তি ॥৩ 

[ মাধব পরাশরীয় ভাস্ত এবং নির্ণয় সিন্ধুতেও ইহ? ধৃত হইয়াছে ] 

এ শ্লোক তিনটীর বঙ্গানুবাদ, যথ! £--*বাক্য দ্বারাই হউক, অথবা 
জল দ্বারাই হউক, কোনও কন্তার সম্প্রদান কাধ্য হইবার পরে এবং 
বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদী গমনাদি কাধ্য যথাযথ মস্ত্রো- 
চ্চারণপূর্ববক সমাধা হইবার পূর্বে, যদ্দি বরের মৃত্যু হইয়া! যায়, সেই 
কন্তা তাহার পিতার 'কুমারী,ই থাকে 1১। কেবল মাত্র সম্প্রদান বাক্য 
উচ্চারণ কর৷ হইয়াছে, কিন্তু বর কর্তৃক উক্তর্ূপ বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ দ্বারা 

সংস্কতা হয় নাই, এরূপ কন্তাকে বিধিবৎ, অন্ত বরকে প্রদান করিতে 



২৯২ (য্ূর্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 

হইবে, যেহেতু “কন্তা”ও যেমন, ইনিও তেমনই [শাক্ মত বিধাহযোগ্য 
জানিবে] ২। এমন কি, বৈবাহিক সংস্কারের যাবতীয় মন্ত্রপাঠ এবং 

কাধ্য সমাগত হইবার পর যদি কোন নারীর বর [ পাণিগ্রহণকারী ] 

চতুর্থীকর্ম বা সহবাস করার পূর্বে মরিয়া যায় এবং স্থতরাং সে 

*“অক্ষতযোনি” [ বা, পুরুষ সহবাস-সম্পর্বশূস্ত ] থাকে, তাহা হইলে 
সেই নারী পুনরায় সংস্কারের যোগ্য [ শান্্রমতে বিবাহিতা হওয়ার 

যোগ্যা ] বলিয়া! বিবেচিতা হইবে ।৩।” 

বশিষ্ঠ খষি প্রণীত ধর্মশান্ত্রেরে উক্ত “পাণিগ্রহে মতে বালা” 

ইত্যাদি শ্লোক হইতে বুঝ! যায়--“পাণিগ্রহণ এবং সন্তপদী গমনের 

বিবাহিত কন্যার দ্বার। ভাধ্যাত্তবের "নিষ্টা (পরিসমাপ্তি ) 
ভার্যাত্ব সিত্ধহওন হয় না, শুধু স্বামী-সহবাসের দ্বারাই তাহা" 

হইয়া থাকে ।” ন্বামি-সহবাসের পর স্বামীর মৃত্যু অথব! নিরুদ্দেশ 

প্রভৃতি ঘটিলে সেই বিষাহতা বালার কুমারী-কন্তার (70810) 

যত আর “ধন্্ম বিবাহ” হয় না, অন্কল্প বিধানে বা “পুন 

বিধানেই শুধু তাহার পুনর্বধবিবাহ হওয়া প্রাচীন সর্বশান্ত্র সম্মত। 

বর এবং কন্তার [বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে] সহবাস-কশ্মের দ্বারাই 

বিবাহের শ্বাভাবিক সমাপ্তি হইতে পারে এবং প্রাচীন আর্ধ্য 

সমাজে তাহাই হইত এবং এখনও সভ্যাসভ্য সকল দেশের সমাজে 
তাহাই হইতেছে । কালক্রমে অপরিণত বয়স্কা কন্ঠার বিবাহ এদেশে 

প্রচলিত হওয়ার ফলে বিবাহ শুধু নাম মাত্র হইত। বিবাহের পর 

চাত্রিদিন কেন--ছুই বৎসরের মধ্যেও সহবাসের সম্ভাবনা থাকিত না; 

স্থতরাং স্বাভাবিক বিবাহ সমাপ্চির [ সহবাসের ] পরিবর্তে একটা 

কৃত্রিম সমাপ্তির কল্পনা করিতে হইয়াছিল এবং দ্বিজগণের পক্ষে 

বৈবাহিক হোম [ কুশত্ডিক1], পাণিগ্রহণ এবং স্ধপ্দী গমনকেই 
(সই কৃত্রিষ সমাপ্তি বলিয়া ধরিয় লওয়া হইয়াছিল এবং দেশাচারের 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে গ্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি ২৯৩৬ 

সহিত সামগ্রস্ত রাখিবার উদ্দেশে ম্মার্ত ভট্টাচার্ধ্যগ্রমুখ পণ্ডিতগণকে 
প্রাচীন শান্ত্রাদেশের নৃতন ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল। তাহাদের এই 
নবীন ব্যাখ্যার ফলে ইংরাজের আদালতেও কুশপ্ডিকা, পাণিগ্রহ্ণ 
এবং সপ্তপদী গমনকেই ছিজ দম্পতির বিবাহ-সংস্কারের “নিষ্ঠা” বা সমাপ্তি 

গণা করা হইতেছে । বিবাহের পর তিন দিন তিন রাত্রি গত হইবার 
পর চতুর্থ রাত্রির শেষে চতুর্থকর্ম সম্পন্ন না হইয়া গেলে “বিবাহ 
সংস্কারের প্রকৃত পরিসমাঞ্চি হয় না । এই চতুর্থী কর্মের কথা আমর! 

পূর্বের বলিয়াছি । প্রত্যেক গৃহন্ুত্রকার এবং পদ্ধতিকার সংবংসরকাল 

-_[ অন্ততঃ তিন রাত্রিও ]-ক্রহ্ষচর্ধ্য করিবার-__[ মৈথুন না করিবারা 
--জন্য আদেশ দিয়াছেন। তাহার জন্যই ভাত্যকার হরিহর বলিয়াছেন-- 

প্চতৃর্থীকর্শের অগ্রে বিবাহিতা কন্তার ভার্ধ্যাত্ব সিদ্ধ হয় না, যেহেতু 
চতুর্থাকর্মা বিবাহেরই একটী অঙ্গ |” যজুর্ধেদীয় হিরণ্যকেশী গৃহা- 
স্থত্রের টাকাকার ভট্ট গোপীনাথ দীক্ষিতও বলিয়াছেন--“ইদমুপগমন- 
মাবশ্কং হ্ত্রীসংস্কারত্বাৎ” অর্থাৎ- “এই সহবাস আবশ্ক, যেহেতু 

ইহার দ্বারাই স্ত্রা-সংস্কার হয়।* পুনচ,--চতুর্থীকর্বের পর সহবাসের 

আজ্ঞা-_[ পত্বীর খতৃকাল থাকুক অথবা না থাকুক, উভয়ের মৈথুনেচ্ছ! 
হইলেই হইল ]- দেওয়া হইয়াছে € ১ম কাণ্ড, ১১শ কগ্ডিকায় ৭-৮ম 

সুত্র )। ইহার পর ৯ম সুত্রে “অথান্তৈ দক্ষিণা সমধিহধয়মালভতে”-.. 
অনন্তর ইহার (েত্বীর) দক্ষিণ অংস বা গ্ষদ্ধের উপর দিয়। নিজের দক্ষিণ 

হস্ত লইয়া তাহার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিবে ।” স্ুত্রের ভাষ্বে হরিহর “অথ* 

(অনন্তর) শব্দের অর্থে “অভিগমনাস্তরং* [ মৈথুনের পর ] লিখিয়াছেন। 

এই অভিগমন দ্বারাই পত্তীর পতিগোত্র প্রাপ্তি ঘটে তাহা! ভবদেব ভট্ট 
্রমূখ আচার্ধ্যরা নুম্পষ্ হ্বীকার করিয়াছেন । এই শান্তর ব্যবস্থা! হইতে বুঝা 
যাইতেছে যে, সহবাস না হইলে আর্ধাদিগেরও বিবাহ সংস্কার সম্পূর্ণ 
হইত না। বাল্য বিবাহের স্থান নাই। 
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কুশগ্ডিক! প্রসঙ্গে (পৃঃ ২৬১) আমরা শূত্রের বিবাহ সংস্কারের 
পরিসমাধ্ির কণা বলিয়াছি । বিবাহের কোন সংস্কার দ্বার! বিবাহিতা 
বিবাহিতা বালার গোত্রান্তর কন্ঠার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র 

প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল প্রীপ্টি ঘটে উহা লইয়। শীন্ত্রকীরদিগের 

মধ্যে মতভেদ আমরা দেখিতে পাই। রঘুনন্দন “তত্বকাঁর” 
লঘুহারীতের নাম করিয়া একটী শ্লোক তুলিয়াছেন £-- 

হ্বগোত্রাদ্ ভ্রশ্ততে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে। 

পতি গোত্রেণ কর্তব্য তস্তাঃ পিণ্ডোদক ক্রিয়া ॥ 
-লঘুহারীত 

অর্থাৎ_“সপ্তপদী গমনের ফলেই বিবাহিত। নারীর পতিগোত্রপ্রাপ্তি ঘটে।” 

শৃলপাণি, (২) বৃহস্পতির নাম করিয়া তুলিয়াছেন-_-[ একটু ' আরও 

আগাইয়া গিয়াছেন ] $-- 
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ। 
ভর্ত, গেরণত্রেণ নারীণাং দেয়ং পিপ্ডোদকং ততঃ 

--শ্রাদ্ধবিবেক ধৃত 

অর্থাৎ_পাণিগ্রহণের সময় উচ্চারিত "গৃভেমিতে সৌভগত্বায় ইত্যাদি” মন্ত্রের ফলেই 
নারীর পিতৃগোত্রের নাশ এবং পতিগোত্র লাভ হয়। 

সামবেদীয় গৃহৃকাঁর কাত্যায়ণের নিম্নলিখিত বচনে-_ 

“সংস্থিতায়ান্ত ভাধ্যায়াং সপিগীকরণাস্তকম্। 

পৈতৃক ভজতে গোত্র মুধধ্বন্ত পতি পৈতৃকম্ ॥” 
যে উপদিই হইগাছে-_“বিবাহিত স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাহার সপিওীকরণ 

(২) শুলপাণি-ইনি বাঙ্গালী। শুলপাণি, ম্মার্ভ রঘুনন্দনের পূর্বরবে জন্মগ্রহণ 

করেন। তিনি “বিবেক' নাম দিয়! নান! স্মৃতি নিবদ্ধ সংকলন করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় 

নৃপেন্দ্রনারাগণ ভূপ বাহাদুরের সময় হইতে কোচবিহারে কোন কোন বিষয়ে শূজ- 
পাণির "বিবেক' চলিতেছে । ইহার পূর্বে সেখানে স্থৃতিসাগর, কৌমুদ্ী, গঙ্গাজল এবং 

ভাস্বর চলিত-_এবং এখনও এই সকল চলিতেছে। 
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পর্য্স্ত সমুদ্রয় কার্ধ্য তাহার পিতাঁর গোত্রের উল্লেখ করিয়াই করিতে 
হইবে, তাহার পর হইতে তাহার [ পত্বীর |] পিগুদানার্দি কার্যে 
পতির পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিবে ।” ম্মার্ত রঘুনন্দন কাত্যায়ণের এই 
আদেশ “শিষ্টাচার বিরুদ্ধ” বলিয। গ্রহণ করেন নাই । পরস্ত তিনি ভট্র- 

নারায়ণের (৩) মতাম্যায়ী হইয়া বলিতেছেন_সপ্তপদী গমনের পরই 

বধূ, পতির গোত্রের উন্মেখ করিয়াই-_অর্থাৎ, “কাশ্ঠপগোত্রাহৎ ভবস্তং 
অভিবাদায়” [ কাশ্প গোত্রীয় স্বামীর অভিবাদন করিবে ?, কিন্তু ভট্ট 

ভবদেব বলিয়াছেন--“পিতার গোত্র উল্লেখ করিয়াই তখন [ সগ্ডপদী 

গমনের পর কিন্তু চতুর্থী হোম এবং উপসংবেশনের পূর্বে ] স্বামীকে 
অভিবাদন করিবে ।” ম্মার্ত যদিও ভট্টদেবের প্রায় ৫০০ শত বত্নর 

পরগামী, তথাচ তিনি “সরলাভবদেবভট্টাভ্যামুক্তং হেয়ম্” বলিয়া অগ্রাহা 
করিয়াছেন। স্মার্ত ভট্টাচাধ্য, কাত্যায়ণ গৃহের উক্ত শ্লোক এবং ভবন্দেব 
ভট্টের উপদেশ অগ্রাহ করিলেও আমার অগ্রাহ করিতে পারি ন]। 

আমর! উক্ত বিবদমান অথবা শাস্ত্র বাক্যগুলির এক বাক্যতা 

(০0001118100 ) এবং সমাধানের চেষ্টা করিতে চাই। ভবদেবের 

পূর্বের বয়ঃস্থা বালারই বিবাহ হইত এবং চতুর্থী কর্ধের সমাপ্তির পর 
কন্তার গোত্রাত্তর ঘটিত। ভবদেব সেই সংস্কারের বশবর্তী হইয়। 

যে উক্ত ব্যবস্থা দিয় ছিলেন, স্মার্ত ভটাচাধ্য তাহার প্ররুত রহস্য 

বুঝিতে না পারিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। 

(৩) ভট্টনারায়ণ _ শিশুপাঠ্য বাঙ্গীলার ইতিহাসেও কনৌজ হইতে যে পাঁচজন 

ব্রাহ্মণ [ পাচজন কায়স্থ-ভৃত্য, সহচর অথবা! রক্ষী যাহাই হউক সঙ্গে লইয়। ] আদিশুরের 

যজ্ঞে আনীত হইগাছিলেন বলিয়া যে উপকথা লিখিত আছে, রাটীয় ব্রান্ষণদিগের 

কুলশান্ত্রের মতে সামবেদীয় শাস্তিল্য গোত্রজ ভষ্টনারায়ণ তহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। 

স্বয়ং শ্মার্ত ভট্ট চীর্ধ্য স্বকীয় “উদ্বাহ তত্বে” ভট্টনীরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন ( বঙ্গবাসীর 

দ্বিতীয় সংস্করণ, ১১৪ পৃষ্ঠা) । সম্ভবতঃ ইহার সংকলিত কোন পদ্ধতিগ্রস্থ ছিল,_. 

কিন্ত এখন তাহ] অপ্রাপ্য হইয়াছে। 



২৯৬ ঞ্জর্বেধীয় বিবাই-পঞ্ধতি 

যদি চতুর্থীকর্ের-_[ এবং ম্বামী-সহবাসের ]--পর বিবাহিতা 
নারী মাত্রেরই পিতৃগোত্রচ্যুতি এবং পতিগোন্র প্রাপ্তি ঘটে, তবে 
পূর্বোদ্ধ ত কাত্যায়ণের “সংস্থিতায়াস্ক ভার্ধ্যায়াং ইত্যাদি” গ্লোকের 

[ অর্থাৎ বিবাহিত। স্ত্রী মরিলে, তাহার সপিপ্ীকরণ পর্যন্ত সমৃদায় কাধ্য 
পিতৃগোত্রেই করিবে] কি গতি হইবে ?. এই প্রশ্নের উত্তর গরুর 
পুরাণ [ উত্তর খণ্ড ২১।২২ শ্লোক ] দিয়াছেন £-- 

্রাহ্ম্যাদিযু বিবাহেষু | বধৃরিহ সংস্কৃতা। 
ভর্তূগোত্রেণ কর্তব্য। তস্তাঃ পিপ্োদ কক্রিয়া ॥ ২১ 

আক্বরাদি বিবাহ্ষু যা! বৃঢ়া কন্যকা ভবেৎ। 
তশ্তানস্ত্ পিতৃগোত্রেণ কুর্য্যাৎ পিগ্োদকক্রিয়াম্ ॥ ২২ 

অর্থাং_“যে সকল নারীর ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য এবং প্রাজাপত্য লক্ষণান্থিত এই চারি 
প্রকার বিবাহের মধ্যে কোনও একটা মতে বিবাহ হইয়াছে, তাহারই সপিশ্তীকরণ, 

'পতিগোত্রের উল্লেখ করিয়া হইতে পারে; কিন্তু যাহার বিবাহ আন্বর, গান্ধ্ব, 

রাক্ষল এবং পৈশাচ এই চারি প্রকারের মধ্যে কোন এক প্রকারে হইয়াছে, তীহার 

'সপিণ্ীকরণ পিতৃগোত্রেই করিতে হইবে।” 

এইরূপ উপদেশ থাকাতে মনে হ্য়--কাত্যায়ন শেষোঞ্তরূপ বিবাহিতা 

নারীরই সপিগীকরণ *“পিতৃগোত্রের উল্লেখ করিয়া সম্পাদন করিতে 
আজ্ঞ! দিয়াছেন ।. 

অজাত রজ্জস্কা বালিকার বিবাহ আমাদের বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে 

প্রচলিত হওয়ার জন্তই পুরর্বিহ বা দ্বিতীয় সংস্কার নামক প্রথার 

বে উত্তৰ হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই। পুনধিবাহের সময়েই 

স্বামী-গহবাসের ফলে বিবাহিতা বালিকার পিতৃ- গোত্রচ্যুতি এবং 

পতিগোত্রনাভ ঘটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ)--ভবদ্দেব ভট্ট এবং কোনও 

কোনও পদ্ধতিকার মনুসংহিতার নাম করিয়া যে দুইটা শ্লোকের 

_অধ্যাহার' করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রপি- ধাণের যোগ্য, যথা £- 



গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৭ 

বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থে দৃহনি রাত্রিযু। 
একত্বং সা গতা ভর্তঃ পিণ্ডে গোত্রে চ স্থতকে। 

চতুর্থী হোমমন্ত্রেণ ত্ঙ মাংস হদয়ৈভ্রিফৈঃ। 
ভত্রণ সংযুজ্যতে পত্বী তদ্ গোত্র। তেন সা ভবে ॥ 

অর্থাৎ__বিবাহ-কার্ধ্য সম্পন্ন হইবার পর চতুর্থ দিন গত হইলে, রাত্ত্রিকালে বিবাহিতা 
কন্তা স্বামীর পিও, গোত্র এবং অশৌচে একত্ব প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ-্ত্রী স্বামীর সপিওতা 
সগোত্রতা, নির্দিষ্ট অশৌচকাল লাভ করে। যেহেতু চতুর্থকর্মের অঙস্বরূপ চতুর্থী হোমের 
মন্ত্রের প্রভাবশতঃ [ পারম্কর গৃহানুত্রের উল্লিখিত “প্রণৈস্তে প্রাণান্ৎসংদধামি” মন্ত্রে 

প্রভাবে] পতির ত্বক, মাং, হৃদয় এবং ইন্ডরিয়গণের সহিত পত্রীর ত্বঙমাংসাদি সংযুক্ত 

হইয়! যায়; সেই হেতু পত্বী, পতির গোত্র পাইয়! থাকেন। 
এইজন্ প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ স্থৃতি বলিয়াছেন :-- 

“পাণিগ্রহে মুতে বাল কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা। 

অন্তন্মৈ বিধিবদ্ দেয়৷ যথা কন্যা তথা হি স!। 
-সপ্তদশ অধ্যায় 

অথণৎ--যদি কেবল মন্ত্রপাঠ করিয়া! [ পাঁপিগ্রহণ, সপ্তপদীগমন ইত্যাদির দ্বারা] 

কোনও বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে (কিন্তু স্বামি-সহবান ন1 হয়) এবং সেরূপ 

বিবাহিত বালিকার বর মরিয়া যায়, তাহ! হইলে কন্যার অভিভাবক অন্য যে 

কোন বরকে সেই কন্ঠাকে শান্ত্রসঙ্গত বিধানমত দান করিতে পারেন, কেননা-- ' 

'কন্যা'ও যেমন, সেও তেমন।” [ অর্থাৎ_তাহার পুর্ব্বে বিবাহ হয় নাই ]। 

কেবল বশিষ্ট, নারদ (১২শ অধ্যায়), পরাশর (৪র্থ অধ্যায়) নহেন, 

অক্ষতযোনি বাল। বিধবার পুনধিবাহ যে সকল আর্য খাষ অহ্থমোদন 
করিয়াছেন, এই পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠায় তাহাদের নামোল্পেখ করা! 

হইয়াছে। তাহাদেরই মতান্ুবর্তী হইয়াই বিষ্ভাপাগর প্রবত্তিত 

হিন্দু বিধবা বিবাহ ব্যবস্থার আইন” হইয়াছিল এবং এ ব্যবস্থার 
উপর নির্ভর করিয়াই বড়োদ! রাঁজ্োে সে দিন “হিন্দু বিবাহ 

বন্ধনচ্ছেদ আইন” পাশ হইয়! গিয়াছে । সেই বিখ]াত ব্যবস্থাটা এই:২-- 



২৯৮ যুর্ব্রেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি 

নষ্টে মৃতে গ্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। 

পঞ্কস্বাপৎস্থ নারীণাং পতিরণ্যে। বিধীয়তে ॥ 

-_পরাশর স্মৃতি, গরুড় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড 
যাহাহউক, যে কন্া, পিতার 'পুত্রিক।' [অপুত্রক ব্যক্তি নিজ কন্যাকে 

পুত্রস্থানীয় করিলে তাহাকে পুত্রিকা বলে এবং 'পুত্রিকা-পুত্র” মাতামহের 

পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে], তাহার পুত্রজন্মের পর তবে সে পতি-গোত্র 

প্রাপ্ত হয়--তাহার আগে হয় না । গরুড় পুরাণের উত্তর খণ্ডে তাহার 

প্রমাণ, যথা £-- 

পত্রিকা পতিগোত্রা শ্তাদধস্তাৎ পুত্রজন্মনঃ | 

পুত্রোৎপত্তেঃ পুরস্তাৎ সা পিতৃগোত্রং ব্রজেৎপুনঃ ॥৩৯ 
--যড়বিংশ অধায় 

সুতরাং সহবাস হইলে যদি এক গোত্র হয়, তথাপি বিবাহিতা 
বালিকার গোত্রান্তর প্রাপ্তির প্রশ্ন জটিল [সরল বা সহজ নহে] ব্যাপার 

কেন? তাহার উত্তর হইতেছে £-- 

১। বর্তমান দেশাচারের মতে সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই কন্তার 

গোত্রান্তর প্রাণ্থি ধরিয়া লওয়া হয় এবং কন্ঠাপক্ষের পুরোহিত মহাশয় 

বরপক্ষের নিকট হইতে গোত্রাস্তরের “দক্ষিণা আদায়ের জন্য পীড়াগীড়ি 

করেন। ব্রান্ষণ ব্যতীত আর সকল জাতির পক্ষে সম্প্রদানেই বিবাহ 

চুকিয়া যায়? স্থতরাং ষদি তাহাদের গোত্র কিছু থাকে, তাহা হইলে 

এ সম্প্রদানের সঙ্গে সঙ্গেই কন্তার পিতৃগোত্র ত্যাগ এবং পতিগোত্র 

প্রাপ্তি ঘটে । 

২। ম্মার্ত রঘুনন্দনের উদ্বাহতত্বের মতে [ যথা লঘুহারীত--পৃঃ 
১১২ বঙ্গবাসী সংস্করণ] সপ্তপদী গমনের শেষেই উক্ত পরিবর্তন ঘটে। 

ভট্টনারায়ণের মতও তাহাই [ বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ১৪৪, ]। 

৩। স্মার্ত রঘুনন্দনের উদ্থাহ তত্বে উদ্ধত শুলপাঁণি ধৃত | শ্রান্ধ- 



গোয়ালপাড়। অঞ্চলে গ্রচলিত বিবাহ পদ্ধতি ২৯৯ 

বিবেক ধৃত] বৃহস্পতির মতে পাণিগ্রহণ মন্ত্রের গ্রভাবেই এ ব্যাপার 
ঘটে [বঙ্গবাসী সং ১১৩ পৃঃ] 

৪। শ্মার্ভ রঘুনন্দনের কথিত এবং তাহার টীকাকার বাচম্পতির 
উদ্ধৃত কাত্যায়ন বচনের যতে সপিণীকরণ পর্যন্ত বিবাহিতা নারীর 
গোত্রাস্তর প্রাপ্তি ঘটে না,-পরে ঘটে [উদ্বাহতত্ব, ১১৩ পৃঃ, বঙ্গবাসী]। 

৫€। ভবদেব ভট্ট এবং গোভিল গৃহ্ন্থত্রের সরল! * নামী টাকা 

কারের মতে--সপ্তপদী গমনের পর উহ! হয় না, তখনও বিবাহিতা 
নারীর পিতৃগোত্রই থাকে; পিতৃ গোত্রের উচ্চারণ করিয়াই তাহাকে 

পতির অভিবাদন করিতে হয় [পৃঃ ১১৪, বঙ্গবাসী]। 

৬। ভবদেব ভট্ট এবং আরও কতকগুলি ভাত্কার নিবন্ধকাঁর- 
গণের মতে চতুর্থ কন্মের (সহবাসের ) পর গোত্রান্তর হয় [বিবাহে 

চৈব নিবৃত্বে চতুর্েইহনি রাতরিযু” ইত্যাদি শ্লোক]। 

* [সরলা স্মার্ত রঘুনন্দন তাহার উদ্বাহ তত্বে ইহার উল্লেখ [বঙ্গবাসী সংস্করণ, 

পৃঃ ১১৪ |] করিয়াছেন। শ্মার্তের টীকাকার ৬কাশীরাম বাঁচস্পতি লিখিয়াছেন-- 

“গোভিলীয় টাক! বিশেষঃ।” ইহার অর্থ--“গোৌভিল খবি প্রণীত গৃহানুত্রের কোন 

টাকাকার [যাহার নাম স্বয়ং শ্মার্ভ এবং কাশীরাম জানিতেন না]। তাহার টীকাটি 

সহজ পাচ্য হুইয়াছে ভাবিয়া ম্মার্ত সরল! নাম রাখিয়াছিলেন। যেমন বিজ্ঞানেশ্বর, 

কাব্যত্রয়ের টাকার নাম “সঞ্জিবনী” রাখিয়াছিলেন। অন্তরূপ রসাল নামের নমুনা, 

যথা 8_“মনোরমীকুচমর্দন” | “মনোরম” নামক ব্যাকরণের এক রসিক টাকাকার 

স্বপ্রণীত টাকার এরূপ স্ন্নর নাম রাখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লজ্জীবৌধ করেন 
নাই। আবার “মনোরমা'র গ্র্থকারও কম যান ন1। তিনি এই পুস্তকের দুই অংশের 

নাম করিয়াছেন “বালমনোরমা* এবং “পৌঢ়ীমনোরম1” [ বাল।+মনৌরম! ; পৌঢা+ 
মনোরম! ; সমাস এইরূপ হয়] । 



সপ্তবিংশ অধ্যায় 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে চরুহৌম পর্য্যস্ত যাবতীয় বৈদিক ক্রিয়া ও. 
যজ্ঞাদি শেষ হইলে বিবাহ মণ্ডপ হইতে বর-কন্তাকে অন্দর মহলে 

| গৃহ মধ্যে আনিয়া একত্রে উপবেশন 
ধুপ চাউল 

করাইয়া প্রণম্যা সধবা! নারীগণ বরণভাল। 

হইতে আতপ চাউল লইয়া উভয়ের মন্তকে দুই হস্তে প্রক্ষেপ এবং 
আত্মপল্লব দ্বারা স্থাপিত মাঙ্গলিক ঘটের জল সেচন করেন। তৎপরে 

কখন কখন ব্যাপার এবপ দাড়ায় যে, অন্য সধবারা আনন্দীতিশষ্যে 

অবশিষ্ট চাউল ছুই অঞ্চলিতে পূর্ণ করিয়া ঘরের চালে পধ্যস্ত ছড়াইয়া 
দেন। এ সময় ধৃপ দীপ দ্বার বর ও বধূকে নিরঞ্জন করা হয়। 
অতঃপর উক্ত প্রণম্যাগণ উভয়কে আশীর্বাদ করিয়। (প্রত্যেককে? 

টাকা, আধুলি, সিকি, কাপড় এবং অলঙ্কারাদি আশীর্ববাদী স্বরূপ 

প্রদান করেন। ইহাকে “ধৃূপ চাউল দিয়া” বলে। তৎকাঁলে সধবার। 

মাঙ্গলিক গীত গাহেন ও উলুধ্বনি করেন। ধ্ধুপ চাউল, নামক 
মঙ্গলাচরণটী কেবল মাত্র বিবাহে অনুষ্ঠিত হয় না, অন্নগ্রাশন ও অন্তান্ত 

কার্যেও হইয়া থাকে। এই কার্য্ের 

অব্যবহিত পরে এ স্থানে "ছুনী' (চাউল 

পূর্ণ পাত্র) মধ্যে বর একটা আংটা লুকাইয়! রাখেন এবং কন্ঠাকে তাহা 
খুঁজিয়। বাহির করিতে হয়। তিন বার এইরূপ কাধ্য করা হয়। 
ইহাকে আংটী খেল! বলে। প্রথম বার চাউলের ভিতর হাত দিয়াই 
বন্তাকে আংটাটি বাহির করিতে হয়? নতুবা তাহার হার হয়। 

আংটী খেলা 



যভূর্বেদীয় বিবাহ-পক্ধতি ৩৯১ 

এই খেলায় যিনি হারিবেন, দাম্পত্য জীবনে তিনি গৃহের কোন 
লুক্কায়িত দ্রব্য কিংবা হারাণে৷ জিনিস খু'জিয়! বাহির করিতে পারিবেন রি 

না। ইহ! গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত নারীজন প্রবাদ । : 

ধুপ চাউল” ও “মাংটিখেলা” বিবাহ-সংস্কার সম্পন্ন হওয়ার পর স্ত্রী 

চাররূপে অনুষ্ঠীত হয়। এতঘ্যতীত ক্ষীর-পরমান্ন বদল কর! এবং 
পাশা! খেল! প্রভৃতি আরও কয়েকটা খু'টানাটা 

ব্যাপার আছে । পরে যথাসময়ে বর আহার করেন। 

এই প্রদঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে, গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলে বর বিবাহের 

দিন রাত্রে কন্তার পিত্রালয়ে অন্ন কিংবা আর কোনও খাগ্দ্রব্য ভোজন 
করেন না| বরের বাটা হইতে চাউল, দাইল, প্রভৃতি খাগ্দ্রব্য তখায় 

লইয়! যাওয়া! হয় এবং বরপক্ষের কোঁন ব্যক্তি রন্ধন করিয়। তাঁহাকে 

ভোজন করাইয়! থাকেন। বিবাহের পর দিন বর, শ্বশুর গৃহের অন্ন গ্রহণ 
পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিববঙ্গের করিয়া থাকেন। পুর্ববঙ্গের ভদ্রসমাজেও ঠিক এইরূপ 

ভদ্রসমাজে ৰর ও আচার প্রচলিত আছে । আমাদের দেশে [পশ্চিম 

বরযাত্র ভোন বঙ্গে] বিবাহের পর, রাত্রিতেই বর নিমন্ত্রিত বরযাত্র 

এবং কন্তাযাত্র ভদ্রলোকগণের সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া ফলাহাঁর 

[অর্থাৎ---লুচি তরকরী, মিষ্টান্ন ইত্যাদি] করেন | এমন কি, যদি দৈবাৎ 
বর অন্তঃপুরে আটকা পড়িয়া যান, তাহ! হইলেও তাঁহাকে খু'জিয় ধরিয়া 

আনিয়া পংক্তি ভোজনে বদাইয়। দেওয়া হয়। পূর্বববঙ্গে বরের কোনও' 
আত্মীয় বরের নৈশ ভোজনের 1ঁজলযোগের] দ্রব্য গুছাইয়। আনেন; 

বরকে তাহাই গলাধঃকরণ করিতে হয়। বিবাহের রাত্রিতে বরধাত্র খাও- 

য়ানরও ঝঞাট নাই--সে রাত্রি “বিয়ে বাড়ী”তে সব “চুপচাপ” পরের 

দিন “বরভোজন+ করান হয় এবং বরযাত্রীদিগের বাঁসা বা 080]এ 
গিয়। তীহাদিগের প্রত্যেককে গলবস্ত্রে, যৌড়হাতে নিমন্ত্রণ করিতে হুয়। 

পূর্ববঙ্গের ভদ্রমমাজে কোনও কোনও বিবাহে বরযাত্রীদিগের সপ্তাহকাল 
১. 

বর ভোজন 



৩০২ গোয়ালপার্ধ। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি' 

ব্যাপী 08870 বঙসিয়! যায় এবং বেচারা কন্তাকর্তাকে তাহাদের রসদ 
 ষোগাইতে হয়। চাউল, দাইল, তরকারী, মাছ, দ্বত, দধি, ক্ষির, মিষ্টি 

হইলেই চলিবে না,-বড় বড় খাসী চাই-ই চাই। কোন কোন লমাজে 

মদ্ধ এবং নুরাও সরবরাহ করিতে হয়। বৈদিক সময়ে গৃহাগত অতিথিকে 

বৃষ বা গাভী [অভাবে বড় বোক। পাঠা] খাওয়াইতে হুইত। পূর্ববঙ্গ 

এখনও “মহাজ? [মহ1+অজ-বড় ছাগ, আজকাল পাঠা নয়-_খাসী] খুব 

সজোরে চলিতেছে । 'খানী” না পাইলে বরধাত্রীর। সন্ধষ্ট হইতে পারেন না। 
(মন্তব্য... পশ্চিমবঙ্গের রজপুত (রাজপুত), মদ্্গোপ, কৈবর্ত, আগুরি, সোনার বেণে, 

ছুলে-বাগদী, বাউরি, কাওরা, ধোপা এবং পূর্ববঙ্গের প্রত্যেক ভদ্র।ভদ্র জাতির বৈবাহিক 

অনু্ঠনের খু'টিনাটি সংগ্রহ করিয়! সাজাইয়৷ গুছাইয়! লিখিতে পারিলে খুব মজার এবং 

শিক্ষাপ্রদ পুস্তক হয়)। 

বাসরঘর--বর-কন্ত। আহার করিলে মহিলারা উভয়কে বাঁসরঘরে 

লইয়৷ যান। গোঁয়ালপাড়া অঞ্চলে কন্যার অধিবাসের ঘরেই বাসরঘর 

হুইয়। থাকে । গোয়ালপাড়াবাসী কোন হিন্দুর বাসরঘরে পশ্চিমবঙ্গের 

মত অত্যধিক গান, ঠান্ট। এবং তাঁমীস! ইত্যাদির উপদ্রব নাই। কোন 

কোন বিবাহে সংস্কারের কার্যেই রাত্রি প্রায় ভোর হই যায়। এরূপ 
স্থলে বর-কন্যার বাসরঘরে অধিকক্ষণ অবস্থান কর! ঘটিয়। উঠে ন1। 

কোচবিহার অঞ্চলের ক্ষেণ ঝ খেন এরং রাজবংশী জাতির বর নিজ 

নিজ বাটীতে কন্যাকে অনিয়। বিবাহ দিয়া থাকেন। এরপ প্রথার কারণ 

এইরূপ বোধ হয়--প্রাচীনকাঁলে রাজবংশীরাও (১) অন্যান্য পর্বতীয় 

জাতির মত অশিক্ষিত, অর্ধসভ্য এবং ছূর্দাস্ত শস্ত্জীবী ছিলেন এবং 

তাহার! তাহাদের সনাতন প্রথার মতন্ুবর্তী হইয়] প্রায় ভিন্ন ভিন্ন অথচ 

(১) “অধিকারী” উপাধিধারী রাজবংশীরা রাজবংশীদিগের এক প্রকার পৌরোহিত্য 

এবং গুকগিরি করেন। ইহার! চৈতগ্যপস্থী গোম্বামিগণের ও শ্রশঙ্কর দেবের শিল্পাু- 

শিক্পবর্গের এবং কৃপায় শাক্তপ্রধান দেশে বৈষ্বধন্দী পাইয়। "অধিকারী" হুইয়াছেন। 



যন্জুর্কেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩০৩ 

সমাবন্থ দলে মেয়ে চুরি করিয়া [ছল, বল ব! কৌশলপুর্ববক হরণ করিয়া] 
নিজের দলের এলাকায় আনিয়। বিবাহ করিতেন । সেই অভ্যান (6৪৫17 7 
6০7) বাসংস্কারের জন্যই এখনও [ অর্থাৎ ১৩৩৭ বঙ্গাব ] তাহাদের 
সমাজে সেই পুরাতন প্রথ। চলিতেছে । এইরূপ বিবাহের প্রথা স্বদেশে 
'এবং সর্বযুগে প্রায় 'যাবতীয় অদভ্য এবং অর্দসভ্য [ম্থতরাং যুদ্ধজীবী] 
জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগে ক্ষত্রিয় বর্ণের মধ্যেও যে রাক্ষস 

বিবাহের সমাদর এবং প্রচলন ছিল, তাহাও মূলতঃ এইরূপ ছিল। যাহ! 

হউক, বিবাহের পর রাজবংশী জাতির বর-কন্যা 'যোগিনী নিরূপণ, 

'অনুযাঁরী একটা ঘরে প্রবেশ করেন এবং তাহার্দের সহিত অন্যান্য স্ত্রী- 

'লৌকেরাও সেই ঘরে যান। বর-কন্যা এখানে সাতটা কড়ি লইয়া! খেলে 
এবং এই খেলার পর একই শয্যার শয়ন করেন। বাসরঘরে সার! 

রাত্র প্রদীপ জালাইয়! রাখ। হয়। রাঁজবংশীরা। এই প্রদদীপকে সৌহাগ বাতি 
বলেন। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রথম সোহাগ কর! (6%7658178) উপলক্ষে 

বাতি” জালাইয়া রাখা হয় বলিয়া এই নামকরণ হইয়াছে 
বানি বিবাহ- গোয়ালপাড়1! জেলার শালকোচ।! প্রভৃতি স্থানের 

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বিবাহের পর দিন দ্বিগ্রহরে ইহ! সম্পন্ন করিয়া থাকেন 

সেখানে বাসি বিবাহকে কেশ? প্রতিষ্ঠা বা টিকি ধরা বলে । এতদুপলক্ষে 

কন্যার পিত্রালয়ে আঙ্গিনায় প্রোথিত কদলি বুক্ষতলে সধবা মহিলার, 

বর-কন্যাকে বসাইয়া তাঁহাদের গাত্রে নানা প্রকার অঙ্গরাগ মাখাইয়। 

নানাবিধ আমোদ-আহ্লাদ, গীত এবং উলুধ্বনির সহিত কলসঙ্জল দ্বার! 

স্নান করাইয়। দেন এবং তাহার পর বর-কন্যাকে পুনরায় বিবাহবেশে 

সুসজ্জিত ও কন্যার দ্বারা বরকে সপ্তপ্রদর্ষিণ করাইয়। দাড় করান। 

এই সময়ে কন্যাদাীত বৰর-কন্যার কেশাগ্র একত্র ধরিয়। নানাবিধ পবিত্র 
ব্য দ্বারা ধৌত এবং ধানের শীষ, স্থতার পী্জি, তিল, তুলসী, হলুদ ও 

কুশ সহ উভয়ের কেশাগ্র ম্পর্শ করিয়া [ইহাকে টিকি ধর! বলে] মন্ত্র 



৩৯৪ ' গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলে/প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

পাঠপূর্ববক কিছু দক্ষিণ (সাধ্যমত মোহর, টাকা, পিকি ইত্যাদি) বরের 
হস্তে দেন। বর সেইগুলি আবার বধুকে দেন। তথার তুর্য্যার্থ্য দান 

করাও হয় ও কন্তযদাতা বরের কপালে চন্দনার্দি নান! দ্রব্যের ফেশটা 

দেন। ইহাই হুইল বাসি বিবাহ । কোন কোন পরিবারে বাসি বিবাহ 
কুলপ্রথা-অনুসারে বিবাহ রীত্রিতেই করিতে হয়, গরদিন কেবল স্নান 
মাত্র বাকী থাকে। ূ 

গোয়ালপাড়া অঞ্চলে “বাসি বিবাহের* পর বর-কন্তা জলযোগ 

করেন। এই দিন দিবাভাগে কন্তাপক্ষের রাটীতে আহারাদির খুব 
আয়োজন হয়। রাত্রিতে কন্তা-জামাতাকে উত্তমরূপে ভোজন করাইবার 
পর তাহাদিগকে বাটীতে ফিরিয়া যাইবার জন্য শুভ-বিদায় দেওয়। 

হয়। তীহারা শুভক্ষণে শোভাযাত্রা! করিয়া বরের বাটীতে পহুছিলে 
তথায় অত্যন্ত আমোদ-গ্রমোদ, স্ত্রী-আচার, যৌতক প্রদান এবং উৎসব. 

ভোজ অনুষঠিত হইয়৷ থাকে। | 
শিবসাগর অঞ্চলে পর্বতীয়া গোসাঞ্রীদিগের (২) শিষ্ঞদিগের মধ্যে 

বাসি বিবাহটী সম্পূর্ণ স্ুরুচিসম্মত আচার? কামরূপ জিলার বড়পেটা 

মহকুমার স্থান বিশেষে উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা গোয়ালপাড়ার হিন্দুদিগের 

অনুকরণে «বাহি বিয়া? হইয়া থাকে । বাসি বিবাহ বাঙ্গালীদিগের প্রথা 
বলিয়া গৌহাটী অঞ্চলের অসমীয়। কায়স্তর1 ইহার অনুষ্ঠানের যে কিরূপ 

বিরোধী, নিম্নলিখিত একটী দৃষ্টান্ত হইতে তাহার উপলব্ধি হয়? লেখক 

নিজে বড়পেট! মহকুমার সরভোগ গ্রামে রাঁয় বাহাদুর শ্রীুত রজনীকান্ত 

চৌধুরীর বা'টীতে তাহার ভ্রাতুদ্পুত্রের “বাসি বিাহ* দেখিয়াছিলেন এবং 
স্টপ শীশীশীশি 

(২) পর্বতীরা গোসাঞী-নদীয়ার মালিপোতার নিকট সিমুলীয়া গ্রামের রাট়ী- 

শ্রেণীয় ব্রাঙ্গণ কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য স্থায়বাগীশের নিকট আহোমরাজ রূদ্রসিংহ তান্ত্রিক- 

মতে গৌহাটাতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি ও ইহার বংশধরগণ কামাখ্যা পাহাড়ে 

বসবাস করায় পর্ববতীয়া গোসাঞী নামে অভিহিত হন। 



যূর্দীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৮৩5৪ 

সেই কথ| নলবাড়ীতে মৌজার শ্রীযুত গ্রতাপনারাম্নণ চৌধুরীকে কথা- 
গ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। উক্ত রায় বাহাদুর বাঙ্গালীর প্রথ৷ গ্রহণ করিয়াছেন 

শুনিয়া মৌজাদার মহাশয় অত্যন্ত অসন্তোষের সহিত তৎক্ষণাৎ বলি- 
লেন-_-“তাহাকে সমাজচ্যুত করা হইবে।” ইহার কিছুদিন পরে লেখক 

বিশ্বস্তস্ত্রে [নলবাড়ী ও গৌহাটা হইতে] জানিতে পারিয়াছিলেন যে, 
এ বাঁসি বিবাহের ব্যাপার লইয়া উভয়ের মধ্যে সামাজিক মনোমালিম্ত 

পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। অতঃপর গৌহাটী হইতে অসমীয়া কারস্থকুলগৌরব 
শীযুত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয়ের প্রশ্নোত্তরে [81৫ খানি পত্র 
ব্যবহারের পর] লেখককে এইবপ লিখিয়াছিলেন-_-“বঙগদেশে ষে দিন 

যে সময় বাদি বিবাহ হয়, গৌহাটী অঞ্চলে বরের বাটীতে সেইদিন সে 
সময় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াটা 'বাসি বিয়া নহে জানিবেন। আমাদের সমাজে 
[কাঁয়স্থ সমাজে] “বাহি বিয়া” হয় না। ইহ1। আমাদের প্রাচীন প্রথ। নহে। 

ভাটা অঞ্চলের বাহি বিয়া! উপলক্ষে যে সকল বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, 
আমাদের সমাজে বৈবাহিক কার্ষের শেষভাপে সেই গুলির কতক হইয়। 

থাকে বটে, কিন্তু বিবাহের পরদিন কিছুই হয় না। কেবল বর-কণ্তা 
বরগৃহে আগিয়া উপস্থিত হইলে বরের মাতা [তদাভাবে কোন মাতৃ- 
স্থানীয়] তাহাদিগকে বরণ করিয়া লইবার পর কতকগুলি স্ত্রী-আচার 

সম্পন্ন করেন। গৌহাটি অঞ্চলের বাহিরে বড়পেটা অঞ্চলের কামরপীস 

কায়স্থদিগের মধ্যে যদি কেহ 'বাহি বিয়া*র অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন, তবে 

তাহ। বাঙ্গালার প্রভাব প্রাপ্ত গোয়ালপাড়ার অন্থকরণেই জানিবেন।” 

| খগ বেদের প্রসিদ্ধ হুর্ধ্যসাবিত্রী হুক্তটি হইতে সেকালের বিবাহের 

খাঁটি [0:8০509]] খবর পাওয়া যায় ]। 

-কালরাত্রি - গোয়ালপাঁড়া অঞ্চলের হিন্দুর বঙ্গদেশের প্রথ। অগ্ু- 

যায়ী ইহ পালন করেন ন!। গ্রীহট্টিয় হিন্দুসযীজে এবং কোচবিহারে 



৩৪৬ গোক্ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

রাজবংশী জাতির মধ্যে কাল রাত্রির প্রথা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। 
বেহার প্রদেশে ইহাকে মর্ধ্যাদ বলে। বাঙ্গাল! রামায়ণের নু প্রসিদ্ধ 

এবং সর্বজনপ্রিয় কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিত নবনদ্ীপের “ফুলিয়া' সমাজের 

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ এবং ভবদ্বাজ গোত্রের ফুলের মুখুটি' বা মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন এবং তিনি আজ হইতে [১৩৩৭বঙ্গাব] প্রায় সাড়ে পাচশত 
বৎসর পূর্বে বিস্বমীন ছিলেন। কবি ক্ৃত্তিবাস, রাজা দশরথের সহিত 

তাহার তৃতীয় মহিষী সিংহলের রাজকন্যা স্ুুমিত্রী দেবীর বিবাহের বর্ণনা 

প্রসঙ্গে বলিতেছেন £-- 

নানা বাছ্ধে দশরথ চলে কুতুহলে । 

উত্তরিল গিয়া রাজা নগর সিংহলে ॥ 

গা ঙ জী ৬ রঃ 

গোধূলিতে ছুইজনে শুভদৃষ্টি করে। 
দৌহাকার রূপে আলে! বন্থমতী করে ॥ 

গা ১ রঙ ক নু 

বাসিবিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ। 

যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥ 
বধ ঝা কী ০ ক 

বিলম্ব না সহে তাঁর করে ইচ্ছাকার। 

রথের 'উপরে রাজা করেন শুঙ্গার ॥ 

গহ গা ক ১০ ক 

বাসিবিয়ার পর দিন হয় কাল কালরাতি : 

স্ত্রীপুরুষ এক ঠাই নাথাকে সংহতি ॥ 

কালরাত্রে যেনারীকে করে 'পরশন। 

সেই স্ত্রী হুরভগ! হয়, না হয় খণ্ডন ॥ 
ঝা ব্ ০ গী ক 
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হেন স্ত্রী হুর্ভাগা হৈল রাজার বিষাদ । 

কালরাত্রি দোষে হৈল এতেক্ প্রমাদ ॥” 
- -আদিকাও, ৩১ পৃষ্ঠ। [বঙ্গবাসী ১৩৩২ সালের সংস্করণ] 

“বাসি বিয়ার পরদিন কীলরাত্রিতে নবদম্পতী পরম্পর মিলিত হইলে 
বধূ হুর্ভাগ! হয়”-__বাঙ্গালার এই জনপ্রবাদ যে অতি পুরাতন, তাহা 

কৃত্িবাসের উপরি লিখিত বর্ণনা হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতেছে । 

অফ্টাবিংশ অধায় 

ফুলশয্যা--গোয়ালপাড়! জেলার উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুরা “ফুলশয্যার 

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কোচবিহার ৩) অঞ্চলে কোন জাতির মধ্যে 

(৩) কোচবিহার -খৃষ্টীর পঞ্চদশ শতাবের অন্তিম পাদে ক্ষেণ রাজবংশের পতনের 

সমসাময়িককালে পশ্চিম কামরূপে কোচরাজবংশের আদি রাঁজ! বিশ্বসিংহের অভ্যুদয় 

কোচ, মেচ ও হইয়াছিল। তৎ্কালে কামন্ধপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের প্রভাব 

রাজবংশী চলিতেছিল। মহারাজ বিশ্বসিংহের প্রভাব বশতঃ এই দেশের 

অনেকগুলি অসভ্য, আরণ্য এবং পর্ধর্বতীয় জাতির লোকে ক্রমশঃ আধ্য বা সভ্য 

আচার গ্রহণের পৌরাণিক অথবা তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদারভুক্ত হইয়াছিলেন। বিশ্বসিংহের 
সময় কোচ, মেচ এবং কচারীগণ--জাতি হিসাবে একই এবং একই সভ্যতার স্তরে 
অবস্থিত ছিলেন! সেই জন্তই "তুল্য অবস্থার লৌকের নহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ উচিত" এই 
নীতির বশবন্তী হইয়াই সম্ভবত রাজা বিশ্বসিংহ তাহাদের গৃহ হইতে কন্ঠা। গ্রহণের আদেশ 
দিয়াছিলেন [এই পুস্তকের ২১৪ পৃঃ উষ্টবা]। মহারাজ বিশ্বসিংহের অভ্যুদয়ের পূর্বে 
“রাজ-বংশী” নামক জাতির নাম অথব! পরিচয়ের কোন সংবাদ জানিতে পার! যার না। 

যতদুর যান। গিয়।ছে, তাহাতে মনে হয়_-মৌলিক কৌচ, মেচজাতির মধ্যে যাহারা হিন্দুধর্ম, 

সভ্যতা এবং সদাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশধরের। উত্তরকালে 
রাজবংশী জাতির লোক বলিয়! পরিচিত হইয়াছেন। ্ 



৩৮ গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

এই প্রথাটী নাই। কামরূপের বড়পেট! মহকুমার স্থান বিশেষে উচ্চ-শ্রেণীর 

হিন্দুর মধ্যে এই আচার আছে। এই জেলার অনেক ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের 
বাটীতে ফুলশয্যার রাত্রিতে কন্তা, বরের পদ্ধৌত করিয়া দেন এবং 

তৎপরে তাহাকে পান-তাত্ুল প্রদান ও প্রণাম করত সে কক্ষ পরিত্যাগ 
করেন। এইটুকু ভূমিকার অনুষ্ঠান ব্যতীত বধূ-বরের একই শয্যায় শয়ন 

করিবার প্রথা কিংব! ফুলশয্যার অন্য কোন ব্যবস্থা নাই । বিগত ১৩৩৪ 

বঙ্গাবে গৌহাটীর অন্তর্গত ভরলুমুখ প্রবাসী শ্রীযুত বীরহরি দত্ত বরুয়া, চামট। 

নিবাসী শ্রীযুত বিরাম মুমজার এবং নলাবাড়ী অঞ্চলের চারিজন অসমীয়া 

কায়স্থের নিকট জানা গিয়াছিল যে, গৌনা?টী মহকুমার কোনও কোনও 

কায়স্থ পরিবারে কুলক্রমাগত আচারান্থারে ফুলশয্যার রাত্রিতে বধূ-বর 

এক শয্যায় শয়ন করিয়া থাঁকেন । মধ্য-আসাঁম ও উপর আঁসামের কোন 

কোন অসনীয়! হিন্দু পরিবারে 'তোলনী বিয়া” [পুপ্পোৎসব] উপলক্ষে 

ফুলশয্যার আংশিক অনুষ্ঠানন্ব্ূপ বর-কন্তাকে অন্দর মহন্গের কোন 

এক স্থানে [কুন্ম সংযুক্ত স্থানে] বসাইয়! “নামতি আইরা” ফুলশয্যার 

বর্ণনাত্মক গীত গাহিয়! থাকেন। 

বঙ্গদেশে কোনও কোনও বৈবাহিক 'ন্ত্রীআচার” কালক্রমে “অনা” 

চারে পরিণত হুইয়' ভীষণ অনর্থের সৃষ্টি করিয়।ছিল। শীস্ত্রের বিধি 

বঙ্গদেশে বাঁসর শঘা। ও উপেক্ষ। করিয়া এবং কেবল লোকাচার ও দেশী” 

ফুলশয্যার পরিণাম চারের দোহাই দিয়া অন্তঃপুরের অন্তরালে অনুষ্ঠিত 

“বাসর গৃহ* এবং “ফুলশয্যা প্রভৃতি “ছ-য-ব-র-ল? | (0৫08 [90009) 

অনুষ্ঠান নবম অথবা দশম .বর্ষেই সেকালে বালিকাদিগের স্বামি- 

সহবাসের অত্যাস আরন্ত করাইয়া দিত এবং ইহার ফগে দ্বাদশ বর্ষে 

অথবা তাহারও পূর্বে তাহাদের দূর্বল স্কন্ধে জননীর গুক দায়িত্ব-ভার 

নিপতিত হইত। ইহা! অপেক্ষা শোচনীয় এবং অস্বাভাবিক অবস্থ। আর 

কি হইতে পারে! 
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“ফুলশয্যা নামক আচারটা আমাদের দেশে [অন্ততঃ কলিকাতার 
সন্নিহিত চব্বিশ পরগণাঁ» হাওড়া, হুগলী এবং নদীয়। প্রভৃতি অঞ্চলে] 
স্প্রচলিত থাকায় বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, বাঙ্গাল। দেশের স্বাধী- 
নতার স্থখের দিনে শ্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর যৌবন বিবাহই ভন্র- 
লমাজে প্রচলিত ছিল। উপরি উপরি দেখিলে, এই “ফুলশধ্যার' 
আচারটাকে “বেদবিরোধী অনাচার বিশেষণ” বলিয়। মনে হইতে পারে ; 
যেহেতু, আমাদের দেশে বিবাহ রাত্রির পর একদিন, এক রাত্র [ অর্থযৎ 
ককালরাত্রি” ] বাদ দিয় বিবাহের তৃতীয় রাত্রিতে এঁ অনুষ্ঠানটি কর! হয় 
এবং নানাবিধ স্থগন্ধি কুন্থম পজ্জিত সুন্দর এবং স্ুকোমল শয্যায় 
তুল্যরূপ সুরভি কুসুমের নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত এবং চন্দনাদি 
বিবিধ গন্ধদ্রব্যের বার! সুচর্চিত নবদম্পতি নিভূতে--[রীতিমত দম্পতির 
মতই]--শয়ন করেন। বৈদিক গৃহহথত্রগুলি [এবং বাস্তায়ণের কাম- 
সুত্র) একবাক্যে বলিয়াছেন--“নববিবাহিত। দম্পতি বিবাহের পর সমর্থ 
হইলে [মর্থাৎ অতি প্রবল ইন্দ্রিয়াবেগ বা কামপ্রবৃত্িকে দমন করিবার 
শক্তি রাখিলে] পুর্ণ এক বংসর দুশ্চর “অসিধারা ব্রত” বা অস্থলিত 
্রহ্মচর্যযব্রত পালন করিবেন। তবে যৌবনপ্রাপ্ত নবদম্পতীর মধ্যে কেবল 
একটা যজ্ঞ-ডুমবরের দণ্ড মাত্র_[বিশ্বাবন্থ গদ্ধর্ধের প্রতীক]_ রাখিয়া 
উভয়ে একই শয্যায় শঙ্পন করিয়া পুর্ণ একটা বৎমর অস্থলিত ব্রষচর্ধ্ 
ব্রত পালন কর! [সহলের ভিতর একটাও পারেন কিনা, সন্দেহ ] 
সকলের পক্ষে একান্ত অসাধ্য না হইলেও অনেকেরই পক্ষে দুঃসাধ্য 
বলিয়। শাস্ত্রে উক্ত কঠোর ব্যবস্থার অন্ুকল্পস্বূপ ছয় মাস, চারি মাস, 

এক মাস, বার রাত্রি, ছয় রাত্রি অথবা অন্ততঃ পক্ষে তিন রাত্রি [ষে 

দম্পতির ইন্ড্রিয়সংযমের যতটুকু শক্ত, তাহারই অনুপাতে] ব্রহ্মচধ্যব্রত 
পালন আদিষ্ট হইয়াছে। তিন দিন তিন রাত্রির অপেক্ষা! ন্যুনতর 
সময়ের জন্ত ব্রহ্ষচর্য্য ব্রত পালনের [অর্থাৎ, তিন অহোরাত্র গত হইবার 
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পূর্বে পতি-পদ্ধীর সহবাসের] কোন আদেশ কোন গৃহ্স্ত্রে নাই), 
অথচ, বাঙ্গাল! দেশে বহুকাল হইতে বিবাহের রাত্রির পর কেবল একটী- 
মাত্র রাত্রি [উহাকে কালরাত্রি বলিয়া] বাদ দিয়াই ফুলশয্য/র অনুষ্ঠান 

করা হইয়া আসিতেছে | এরূপ অবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পীরে,, 

--দএরূপ ফুলশয্যার অনুষ্ঠানকে আর্ধ্যশাস্ত্রসঙ্গত বা বেদাচার-সম্মত 

সদাচার কেমন করিয়। বল! যাইতে পারে ?» 

কোনও গৃহ্স্থত্রে তিন রাত্রির অপেক্ষা কম সময়ের জন্য “ব্রহ্গচর্য 

ব্রত” পালনের ব্যবস্থা না পাওয়া গেলেও আধ্যাবর্তের প্রাচীন সাচার, 

যে, বিবাহিতা কন্তার বয়ঃক্রমের তারতম্যের অনুসারে এই বর্গচর্ধ্য 

পালনের কালেরও ইতরবিশেষ ব্যবস্থা নির্দেশ করিয়াছিলেন, তাহার 
প্রমাণ পাঁওয়! যাঁয়। কোনও কোনও সমাজতত্ববিৎ পণ্ডিত স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__“বৈদেহেষু সগ্যে! ব্যবার এব দৃষ্ট:” অর্থাৎ, “বিদেহরাজ্যে 
ব৷ প্রদেশে [প্রাচীন “মিথিলা” বা আধুনিক তীরহ্ত” বা উত্তর বিহার, 
বিভাগে] স্থঃ বিবাহিতা দম্পতি বিবাহের রানব্রিতেই পরম্পর মিলিত 

হন, দেখা যায়।” কোনও কোনও বিশেষ সদাচারনিষ্ঠ পণ্ডিত এই 
সগ্ভঃ সগ্ভঃ সহবাস করার প্রথাকে নিন্দ। করিয়! বলিয়'ছেন যে, 

বিবাহক।লে কন্ঠার বয়স যতই হউক না কেন, তীহাকে এবং তাহার 

স্বামীকে বিবাহের পর অন্ততঃ অহ্যোরাত্রকাল [বিবাহের প্র একট! সম্পূর্ণ 

দিবারাত্র] ব্রহ্মঃ্য্য পালন করিতেই হইবে। ““ববাহ তত্বার্ণব” সঙ্কলয়ি তা 
শ্রীনাথ চূড়ামণি ব্র্গপুরাণের ব5ন বলিয়া নিয়লিখিত শ্লেকত্রপ্ন নিজের, 

গ্রন্থে তুলিয়। সেই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন, যথ। +-_ 

“অথ তর্থাদশাহানি ভ্রিংশবর্ষেণ সর্ববদ1। 

যদি দ্বাদশবর্ষা স্তাৎ কন্তা রূপগুণান্বিতা ॥ 

বাত্রংশদ্বর্ষপূর্ণেন যদি যোড়শবাধিকী | 
লব্ধ! তদাহি স্থাতব্যং যড্রাত্রং সংযতেন তু ॥ 
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বিংশত্যব। যদ! কণ্ঠ। বস্তব্যং তত্র বৈ ত্র্যহম্। 

অত উদ্ধ'মহোরাত্রং বস্তব্যং সংযতেন তু ॥» 

এই তিনটা গ্লোকের মর্মার্থ - “যদি ত্রিশ বংসর বয়সের কোনও 
বর, রূপগুণান্বিত।-_[এখ।নে *গুণান্বিতা” শবের অর্থ__রজো দর্শনের পর 

স্বামিসহবাসযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত বুঝিতে হইবে]_-বারো বংসরের কোনও, 

কন্তাকে বিবাহ করেন, তাহা হইলে সেই দম্পতি বারোদিন বারোরাত্র 

্রহ্মচ্ধ্যব্রত পালন করিবেন। যদি বত্রিশ বংসর বয়স্ক কোনও বর কোনও 

ষোড়শী কন্তাকে বিবাহ করেন, সে স্থলে ছয় রাত্রি মাত্র সংযম পালন 

করিলেই হইবে। কন্তার বয়স যদি কুড়ি বৎসর হয়, তাহা৷ হইলে তাহার 
বরের ব্রহ্মচর্যা পালনের সীমা তিন রাত্রি। 'আার যদি কন্তার বয়স 

বিবাহকালে কুড়ি বংসরেরও অবিক হয়, তাহ! হইলে সে ক্ষেত্রে এক 

অহোরাত্রিকাল [এক দিন, এক রাত্রি] সংযম পালন করিতে হইবে ।* 

ত্রন্ধপুরাণের এই গ্লেক তিনটি দ্বিজ তিন বর্ণেৰ প্রতিই সমানভাবে প্রযোজ্য, সনদে 

নাই। ক্ষত্রিয় বর্ণের ভিতর প্রাচীন যুগের কোন কালেই শিশু বিধাহের অস্তিত্বের প্রমাণ 

নাই; ক্ুতরাং এই গ্লোক তিনটি “ক্ষত্রিয় বর্ণের উদ্দেষ্তেই রচিত*, এপ বল! সঙ্গত হইবে. 

না। হিন্দু ্ বাখীনতার এবং হিন্দুসভ্যতার বণ শয় যুগে ব্রাঙ্মণাদি দ্বিজ তিন বের কন্ঠ" 
দের ষে পূর্ণ যৌবনকালে বিবাহ হওয়া কিছুমাত্র বাধ! বা নিন্দা ছিল না, ম্মান্ত পর্তিত 

৬শ্রীনাথ চূড়ামণি মহাশয় ব্রহ্মপুরাণের উল্লিখিত প্লোক তিনটি নিঞ্জের বিবাহবিধয়ক নিবন্ধ 
“বিবাহ তত্বার্ণৰ" গ্রন্থে তুলিয়! তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত রাখিয়। গিয্াছেন। আমাদের মনে হস 

যে, সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রলোকের! সাধারণতঃ কুড়ি দৎসরেরও অধিক বয়ম্ব। কন্যাদের 

বিবাহ দিতেন বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে এদেশের সমাজে বিবাহের পর ঠিক এক অহো- 

রাত্র কাল বাদ দিয়াই ফুলশয্যা অথবা পতি-পত্তী বহবাসেশ প্রথ! প্রবর্তৃত হইয়াছিল । পরে, 

আমাদের হূর্তগ্যেবশতঃ রাজনৈতিক এবং সামাজিক অধঃপতন আদিয়া পড়ার, কতকগুলি 

জাতির মধ্যে অতি অকল্যাণজনক এবং সর্ব্বব্ষয়ে সর্বনাশকর শিশু বিবাহের প্রতিষ্ঠা 

হইয়াছিল] 

দেখ! যাইতেছে যে, ঠিক এক অহোরাত্রকাল সংষমে কাটাইবার 



৩১২ গোয়ালপাড়। অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

পর আমাদের দেশের নব বিবাহিত দম্পতির ফুলশয্যার অনুষ্ঠান হইয়। 
থাকে । ইহা হইতে মনে হয় যে, সেকালে কন্তার বয়স কুড়ি পার 

হওয়ার পরেই বহু ক্ষেত্রেই বিবাহ হুইত [যেমন পরে রাটীক় কুলীন 
ব্রাহ্মণ, মালাবারের নাব্ব্রি ব্রাহ্মণ, ওড়িশীর করণ, কণৌজীয়া 

ব্রাহ্মণ, রাজপুত ইত্যাদি সমাজে চলিতেছে]--এবং সেই জন্যই 

বিবাহের পরের রাত্রিকেই কালরাত্রি বলিয়! পরিত্যাগ এবং তৃতীয় 

রাত্রিতে ফুলশধ্যার উৎসব প্রবর্তিত হইয়াছিল। সে সময়ে চতুর্থী হোম 
হয়তো! বৈবাহিক হোম বা! কুখণ্ডিকার সঙ্গে সঙ্গেই সারিয়। লওয়া 

হইত | সত্য বটে-_যুবক-যুবতীর অনুষ্ঠে্ ফুলশয্যা পরে.নিতাস্ত অপ- 

ব্যবহারে পড়িয়। বু অনর্থের স্থগ্টি করিয়াছিল। সে আক্ষেপ এখন 

করিবারও কারণ নাই, তাহাতে ফলও নাই। নুতন আইনের ব্যবস্থার 

দ্বারাই যে, রোগের সুন্দর চিকিৎসা হইয়াছে, তাহ! নহে । সামাজিক 

নর-নারীর শিক্ষা-দীক্ষার এবং সদাচারের আদর্শসমুহের কালোচিত 

পরিবর্তনের ফলে এবং নান! প্রকার অর্থনৈতিক এবং সমাজনৈতিক 

কারণের সমবায়ে সমসাময়িক ভদ্রলমাজে শিগুবিবাহের প্রথা একরূপ 

লুগ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। 
আচার্য সুশ্রুত ভারতীয় নর-নারীর যৌবন প্রাপ্তির, সন্তানোৎপাদনের 

এবং বিবাহের উপযুক্ত বয়সের সম্বন্ধে কতকগুলি যে অতি মৃল্যবান্ 

উপদেশ দিয়াছেন, তাহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রত্যেক 

সামাজিক নর-নারীরই অবশ্য কর্তব্য । প্রথমতঃ তিনি কত বয়সে 
সাধারণতঃ পুরুষ এবং নারীর যৌবনে।চিত বলবীর্যের সমতা ঘটে, 

তাঁহার বর্ণনা করিয়াছেন, যথ! £--. 

“পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারী তু ষোড়শে। 

সমত্বাগতবীর্য্যো৷ তৌ৷ জানীয়াৎ কুশলে ভিষক্ ॥” 
মর্খার্থ-- [প্রশ্ন উঠিয়াছিল--পপুররুষ এবং নারী কি এক প্রকার 



যভূর্বেধদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩১৩ 

বয়সেই তুল্যভাবে যৌবনোচিত শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা এবং 

বলবীর্য্যের সমত' প্রাপ্ত হইয়! থাকে?” রাজধি উত্তর করিলেন--:*না, 
তাহ) নহে]--ন্থবিজ্ঞ বৈদ্ের জানা উচিত, পুরুষেরা পচিশ বৎসর 

বয়সে দেহের এবং মনের যেরূপ অবস্থা এবং যৌবনোচিত বলবীর্ধ্য 

প্রাপ্ত হয়, নারীরা ষোল বৎসর বয়সেই সেই রকম দেহ-মনের অবস্থা 

এবং যৌবনোচিত বলবীর্য্য পাইয়া! থাকে | 

ইহার পরে, তিনি ব্যবস্থা দিয়াছেন-_-“অথাশ্মৈ পঞ্চবিংশতিবর্ষেস্ক 
যোড়শবর্ষাং প্ধীমীবহেত। পিত্রা! ধর্মার্থকায় প্রজাঃ প্রাপৃম্ততী ইতি ।” 

মন্মার্থ--“অতঃপর [রীতিমত বিষ্তালাভের পর] পুত্রের পচিশ বৎসর. 

বয়ল হুইলে ষোড়শবর্ষীয়া কোন হুযোগ্যা বালিকার সহিত তাহার 
বিবাহ দিবে। তাহ! হইলেই, পুত্র [ধর্্ম, অর্থ এবং কাম প্রাপ্ত হইয়া] 
দেবপুজ। এবং পিতৃপৃজাদি গাঁ্স্থ্ধর্ম সম্পাদন এবং উপযুক্ত সস্তান- 
সম্ততি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে ।» 

ছাপান “নুশ্রত সংহিতা*র কতকগুলি পুস্তকে “যোড়শবর্ষাং* 

কাটিয়া তাহার স্থনে “দ্বাদশ বর্ষীয়াং” ছাপান হইয়াছে-_দেখিতে 

পাওয়া যায়। দেশীচারের অতি ভক্ত কোনও “পণ্ডিত” পরাশরাদির 
নামে প্রচলিত [ পরস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ ] স্থৃতিশাস্ত্রের অভিপ্রায়ের সঙ্গে মিল 

রাখিবার উদ্দেশ্তেই এই অপকর্ম করিয়াছেন__সন্দেহ নাই। এই পরি- 
বর্তনের দ্বার কিন্তু সুশ্রুতের উদ্দেম্তকে চাপা দেওয়'র প্রয়াস সিদ্ধ হয় 

নাই। যেহেতু, তিনি ষোল বদরের কম বয়সের কোনও বালিকার 
গর্ভাধান করিবার বিরুদ্ধে অতিশয় দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 

বালিকার গর্ভাধানের উপযুক্ত [অর্থাৎ স্বামীন্ত্রীর প্রথম সহবাঁসযোগ্য 

বয়দ] বয়স সত্ঘদ্ধে তিনি সুস্পষ্ট উপদেশ দিতেছেন £_- 
“উনযোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্। 
যগ্তাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপচ্চতে ॥ 
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জাতে! বা! ন চিরং জীবেদ্ জীবেদ্ বা ছূর্ববলেন্দ্রিয়ঃ | 

তন্তাধত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ ॥” 

ডাক্তার ৬মহেন্ত্রলাল সরকারের ইংরাজী অনুবাদ--[£ 609 20919 
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81668065 68৮86 195৪6) [অর্থাৎ রাজধি সুশ্রুত সহবাস সম্পর্কে 
সাবধান করিয়া দিতেছেন] “যদি সন্তানের মঙ্গল চাও, কর্দাপি ষোল 

বৎসরের কম বয়সের মেয়ের গর্ভাধান করিও না, করিও ন1।” “বর্তমান 

কালের ঘুরোগীয় চিকিৎসকগণও ঠিক তুল্যরূপ উপদেশ দিতেছেন। 
[ মন্তব্য -্বাঙ্গল|! দেশে গত দশ বার বৎসর কি তাহারও অধিক কাল লইতে 

পোনর যোল বৎসরের আগে ভদ্রঘরের কন্য।দের বিবাহ্ হয় ন। বলিলেই চলে। যে 

সকল তথাকথিত “অর্থদক্ষ"* (0:].00%) ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দ্বাদশ ব্য দেশীয় বালিকার 

গৃর্ভাধান সংস্কার সম্পাদন করির্। “ধর্মকে” রক্ষা করিতে চাহেন, তাহাদের সে ইচ্ছ! 

আর ফলবতী হওয়|র সম্ভাবনা নাই। নানাপ্রকার সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈঠিক কারণে 

বালিকার বিবাহোচিত বয়স যেব্ধপ বাড়ির গিগাছে, তাহার গতিকে নিক করার 

'শক্তি কাহারও নাই]। 



উনত্রিংশ অধ্যায় 

পাকম্পর্শ, বা. বউভাত, শ্রী আচা'র, কুলাচার অথবা সামজিক একটী 

.শোভন অনুষ্ঠান মাত্র । কোন দূরবর্তী অথবা অপরিচিত ধর হইতে কনা 
পাকম্পর্শ বা. আসিল, তাহার হাতের রান্না ভাত বরের আত্মীয় 
বউভাত স্বজন এবং সামাজিক সঙ্জনদিগকে খাওয়াইয়! 

নববিবাহিত বধূ-বরকে সমাজে মিশাইয়া লইতে হয়। প্রাচীনকালে এমন 
কি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেও বঙ্গদেশীয় উচ্চ--শ্রণীর হিন্দু সমাজে যখন 
খাওয়া-দাওয়। প্রচুর পরিমাণে মিলিত, পাঁড়ার্থীয়ের এবং সহরের লোকে 

সামাজিক কথ। লইয়! ব্যাপৃত থাকিতেন। কোৌলিন্তের জণাক ছিল এবং 
লোকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্ধদ্রব্য অক্লেশে খাইয়া! হজম করিতে পারিত, সে 
সময়ে কোনও প্রকৃত বা কল্পিত হীনতর ঘরের মেয়েকে বিবাহ করিয়! 

আনিলে, সমাজের পাণ্ডীরা৷ একট। “ঘুষ” [মর্যাদা] না পাইলে অনেকে 

“বউভাতের ভাত পচাইতেন এবং বরের বাপ-মাকে নাকের জলে, 

চোখের জলে করিয়া ছাড়িতেন। 

বাঙ্গাল। দেশে সেকালে "প্রত্যেক “বৌভাতের' উৎসব উপলক্ষেই 

সুসজ্জিত নববধূকে কোনও গিন্লিবান্নি আত্মীয়ার সহিত ভোজনশালায় 
আ[নিতে হইত এবং নিমন্ত্রিত এবং ভৌজনার্থ উপবিষ্ট জ্ঞাতি, আত্মীয়-স্বজন 

এবং সামজিক ভদ্রলোকর্দিগের ভোজন পাত্রে কিছু কিছু অন্নব্যঞ্রন 

পরিবেশন করিতে হইত) কেবল খুব কচি খুকী বউ হইলেই ভৌজনের 

জন প্রস্তত অন্নাদি স্পর্শ করিলেই ব! ছু ইয়। দিলেই কাজ চলিত। শুধু 



৩১৬ গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি 

সেকালে কেন, বণিয়াদী বাঙ্গালী ভদ্রলোকের ঘরে এখনও এই প্রথা 
চলিতেছে ; কেবল অত্যাধুনিক “ইঙ্গ-বঙ্গ” বা! সাহেবীবাঙ্গালী ছুই চারি 
ঘরে এই সনাতন সদাচারেরর ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র। তথাপি বি-এ, 

এম্-এ, কিংব! তদপেক্ষাও উচ্চতর ভিগ্রীধারিণী নব্য মেয়েকেও বেউভাত 
উপলক্ষে টকু টক আলতা পায় এবং ঝকৃমকে শাড়ী জামা ও গহনা 

গায়ে ঘোমটা টানিয়। ভাতের থাল1 হাতে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে 

রীতিমত পরিবেশন করিতে দেখ! গিয়াছে, এরপ দৃষ্টাস্ত অল্প নহে। 
এক।লে প্রায় সকল ভাগ্যবানের ঘরেই “ওড়িয়া ঠাকুরের ভাত” চলিতেছে-_“বউভাত* 

কথার কথা! 'মাত্র হইয়াছে । সহরে যে সকল এশযযশ।লী “বড় মানুষের!” পাশ্চাত্য 

সভ্য।র অনুকরণ প্রিয় হইয়। পড়িয়াছেন, তাহাদের কাহারও কাহারও বাটীতে এতছুপলক্ষে 

, গড়িগ্রী” প্রাপ্ত বধূর! গাঁউন, “হুড” এবং ক্যাগ" প্রভৃতি সঙ্জায় ভূষিত অথব! ছাট চুপ 

7309৭ 17817), খাটো ঘাগরা (81১0: 8011) প্রভৃতির দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া এবং 

খোজা, বুট প্রভৃতি পরিয়া আসিয়া একবার 1)10109]"112)19এর শোভা সম্পদ 

পূর্বক পদ্মহন্তে বিবান্ের পিষ্টক (31019 ০216) একখান। ভাঙ্গিয়া দেন-_মধ্যে 

মধ্যে এপ সংবাদ পাওয়া! যায়। আমরা দেখিতে পাই--সহরে ও বড় বড় নগন্ে 

অধিকাংশ বড়লোকের ঘরে সে কালের ও সকল আপদ চুকিয়! গিয়াছে | আরও ১৫।১৬ 

বংসর পরে সম্ভবতঃ বিবাহের প্রথ। এবং পুভ্তকথানি 4১7:01)030105108] কিংবা! 

/076101000105109) কৌতুহল মাত্র উদ্দীপিত এবং নিবৃত্ত করিবে। 

যাহাহউক, গোয়ালপাড়। অঞ্চলে বিবাহের চতুর্থ দিনে বরপক্ষ, জ্ঞাতি 
ও আত্মীয়বর্গকে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করেন এবং তছুপলক্ষে মৎস, মাংস 

এবং পরমান্ন প্রভৃতি মুখরোচক বিবিধ খাছ দ্রব্যের ভূরি ভোৌজনের 

আয়োক্গন করা হয়। ভোজনের শেষ দিকে অর্থাৎ মস্ত, মাংসাদি 

আহারের পরে সুসজ্জিত নব বধুকে নিমন্ত্রিত সঙ্জনসমূহের সম্মুখে 
একবার আনাইয়া নমস্ত ব্যক্তিবৃন্দকে কেবল প্রণাম করান হয়। 

ইহাকেই এদেশে 'পাকম্পর্শ বলে। ব্রাঙ্গণ বাড়ীতে এই ব্যাপারে 

কায়স্থাদিরও নিমন্ত্রণ হইয়। থাকে। 



যজুর্ষ্বেদীয় বিবাহ-পদ্ধতি ৩১৯ 

গোয়ালপাড় অঞ্চলে বিবাহের অষ্টম দিনে অষ্টমাঙ্গল্য নামে একটি 
দেশাচার অনুষ্ঠিত হয়। “অষ্টমাঙ্গল্য বঙ্গদেশের সকল: সজ্জন সমাজেই 

অই্মাল্য ও পথ প্রচলিত ছিল এবং এখনও কোনও কোনও 

ফিরাণি খাওয়া স্থানে আছে । উহ] বিবাহ-উৎসবের অন্তিম 

অনুষ্ঠান । এই দেশে অধিবাসের সময় 'ষে সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান 

আরম্ভ হয়--[ অর্থাৎ, বরণ ভাল! সাজান, মঙ্গল ঘটস্থাপন, "আই ও 

হাড়ি? বা 'আগ-হাড়ি” এবং ভ্ী বা ছিরি প্রস্ততের অনুষ্ঠান, বর-কন্তার 
'হস্তে মঙ্গল-হ্ত্র বা কঞ্কণ বাধা, ইত্যাদি ]_ বিবাহের পরের অষ্টম 

দ্বিবসে এ সকল ব্যাপারের "ইতি" করা হয়। এ দ্বিন এক্োর। 

[আয়ুগ্মতী বা সৌভাগ্যবতী সধবারা] ছুধ-আলত! গোল। জলভর1 থালায় 
বর-কন্তা ছুই জনেরই হাত রাখিয়া মঙ্গলস্থত্র খুলিয়া দেন। অষ্টমঙ্গলার 

দিন গাইটছড়াও খোলা পড়ে। আজকাল অনেক চাকুরীজীবী বর 

তিন চারি দ্বিনের ছুটি (08889 1০৪দ৪ ) লইয়া বিবাহ করেন এবং 

তিনি বিবাহের ত্রিরাত্রের পর বা মধ্যেই বাধ্য হইয়া! কার্ধ্যস্থলে দৌড় 
দিতে বাধ্য হন। একারণ_-অনেক আবশ্বক আচার, অনুষ্ঠান এবং 

শাস্ত্রীয় সংস্কারাদিই যথাযথ স্ুসম্পন্ন হইতে পারে না--তাই “অষ্ট- 

মঙ্গল”ও মৃতপ্রায় হইয়াছে। গোয়ালপাড়া অঞ্চলে এই অস্টমাঙ্গলয 
আচারের উপলক্ষে কণ্ঠাপক্ষ, বরকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিষ্টকঃ লাড়ু, 

আট প্রকার বড়া ভাজ! ইত্যাদি খাওয়ান। এই প্রথার আনুষঙ্গিক 
কিছু কিছু স্ত্রীমাচারও আছে। এই দিন বরের মণিবন্ধের লাল স্থৃতা 

[ কম্কণ ] মোচন কর] হয়। অষ্ট মাঙ্গল্যের পর পথ ফিরাণি খাওয়। 

হয়। ইহাও দেশাচার। তছুপলক্ষে বরপক্ষ, কন্ঠাপক্ষ উতয়, উতয়কে 

সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া; খাওয়ান । | 
[ উল্লিখিত স্ত্রী আচারগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দেশ, কাল এবং 

পাত্র ভেদে এইগুলির অল্স্বক্প তারতম্য ঘটিয়া থাকে । 

৮ 



কামস্তাতি 
ভ্রিহস্পণ জগ্যাজ 

কামস্তির অর্থ কামদেবের স্তব বা স্তোত্র। কামের অপর নাম 

প্রজাপতি [হ্থষ্টিকর্তী]| গৃহীর ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ পত্বী-. 

মূলক । পত্বী, গৃহীর ত্রিবর্গের সহায়। বিবাহের পূর্বের পত্রীর যে সময় 
কন্তাভাব থাকে, যে সময়ে কাম ব প্রজাপতিই তাহার অধিদেবতা বা 

অভিভাবক থাকেন। সেই জন্যই বিবাহের কন্ঠার অধিষ্ঠাতা দ্রেব 

প্রজাপতি । কামস্ততির অন্তস্তলে অতি গভীর বৈদিক রহস্যের বীজ 

নিহিত রহিয়াছে । স্থাষ্টির আদতে প্রজাপতির হৃদয়ে কামের বা স্ষ্টি- 

বাসনার উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহার মনে প্রঞ্জাসথষ্টির উদ্দেশে 

এক আমি বছুতে প্রতিভাসিত হইব এই সংকল্প জাগিয়! উঠিয়াছিল। 

কি কারণে বরকর্তৃক দাত| এবং গ্রহীতা! উয়ের দ্েহেজ্দ্িয় সপ্জাত কামের 

সব পঠিত হইবার ব্যবস্থা! প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আমরা পরে বলিব । 

বিবাহে কন্ঠাকর্তী, কনার, নিজের, নিজের পিতার। পিতামহের 

এবং অপর পক্ষে বরের ও তাহার পিতা, পিতামহ এবং প্রপিতামহের 

নাম গোত্র এবং প্রবরাদ্দি যথারীতি তিনবার করিয়া উল্লেখ করত 

“সালঙ্কারাং বানঘুগ্মাচ্ছাদিতাং প্রজ্তাপতি দেবতাকাং অমুকনায়ীং এনাং 

কন্তাং ভার্ধযাত্বেন তুত্যুমহং সম্প্রদদেশ__[ ছই খানি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিতা, 

নানাবিধ অলঙ্কারের ঘর! ম্ৃভূধিতা এবং প্রন্গাপতি যাহ।র অধিষ্ঠাত। দেব, অমুক নানী 

এই কল্ঠাকে তোমার দহধর্শিণী হইবার উদ্দেপ্তে আমি মন্্রদান করিতেছি] এই 

বাক্যোচ্চারঠের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বব গৃহীত ফল-কুশ-তিল-জল সহিত 

কন্ঠার দক্ষিণ হস্ত বরের দক্ষিণ হস্তে সমর্পণ করিবার পর, বর তাহা 
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গ্স্তিঃ * এই বাক্য উচ্চারণ করত দান গ্রহণ স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এই দ্বান গ্রহণের পর গায়ত্রীমন্ত্র এবং “কামস্ততি” মন্ত্রপাঠ করিবার ব্যবস্থা 

বঙ্গদেশীয় খাক্, সাম এবং যজুর্কেবদীয় তিনজন পদ্ধতিকারই নিজ নিজ 
ব্যবস্থা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে [ যজুর্ব্বদীয় ] 
পশুপতি এবং [সামবেদীয়] ভট্ট ভবদেব প্রকৃত “কামস্ততি” মন্ত্রপাঠের 

পুর্বে নিয়লিখিত খগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্স্ত্রটী [পণুপতির 'জ্যায়ান্” 
ভ্রাতা হলায়ুধ পণ্ডিতও উহা! তদীয় “ব্রান্মণ সর্বন্” নামক নিবন্ধে 

অধ্যাহার করিয়াছেন] পাঠ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা £-_ 

“ও ছোো স্ব দদাতু পৃথিবী ত্বা প্রতিগৃষ্াতু ।* 
_ আঙহ্বলায়ন ৫।১৩।১৪। হলায়ুধ পণ্ডিতের ব্রাহ্মণ সর্ধবস্ব-ধৃত 

[ব্রচ্ধ বা ছ্োৌঃ যেমন জগতের পিতা, কন্যার পিতাও সেই ছোঁঃ ব। ্রন্ম্বরপ। স্ভৌঃ 

হইতে বৃষ্টিধারা ক্ষরিত হইয়া সর্ব ভূতের আশ্রয় পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে ॥ এন্থলে সেই 
ৃষ্টিধারারপ দ্রব্যের দাতা! ছোঁঃ এবং গ্রহীতা পৃথিবী । বিবাহকালে বর সেই পরমতন্ব 

স্মরণে রাখিয়া! সম্প্রদত্ত। কন্যাকে সম্বোধধ করত বলিতেছেন_-“হে কন্ঠে আধারভুতা 

পৃথিবীন্বরাপ তোমার ভবিস্তৎ অশ্রয়স্বরূপ আমি তোমাকে গ্রহণ করিতেছি” ]। 

তাহার পর “কামস্ততি” পড়িবার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। বঙগদেশীয় 

তিনখানি পদ্ধতি হইতেই উহা! সঙ্কলিত হইতেছে । তন্মধ্যে পণ্ডপতি 

পগ্ডিতের পদ্ধতি পুস্তকে [যজুর্ব্বেদীয় পারস্কর গৃহম্থত্রান্থগত-পদ্ধতি] ধৃত 

কামস্ততি এইরূপ, যথা! £-_ 

১। «ও কোহদাৎ কম্মা অদাৎ কামোহদাৎ কামায়াদাৎ। কামো- 

দ্বাত1 কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামৈতত্তে ।৮-__-বাজসনেয়ী সংহিত। ৭1৪৮ | 

উট্টতবদেবের সঙ্কলিত [ সামবেদায় গোতিল গৃহ্সব্রানুগত ] পদ্ধতি 

পুস্তকে ধৃত “কামন্তরতি' এইরূপ, যথা £-- 

* স্ব্তিস্ু+আস্তি-শুভ হউক। ইহা হিক 40001) এবং ইসলাম 10661 

শবের চ্যায়। 
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২। ও কোহদাৎ কন্ম! অদ্াৎ কামঃ কামায়াদাৎ কাযোদাতা 
কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশখ। কামেন তত্ব! প্রতিগৃহ্বামি 
কামৈতত্তে ।» 

কালেশি ভট্টাচার্যের সঙ্কলিত [খগবেদীয় আশ্বলায়ন গৃহাসথত্রান্থুগত ] 

পদ্ধতি পুস্তকে ধৃত কামস্তরতি এইরূপ যথা £-_ 

৩। «ও কোহদাদিত্যস্ত প্রজাপতিথাঝ কামে। দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ 

কন্ঠাগ্রহণে বিনিয়োগ $--ও কোহদাৎ কম্ম! অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ 

কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎখ। কামেন তা 

প্রতিগৃহ্ামি কামৈতত্তে বৃষ্টিরসি ছ্োন্ব। দবাতু পৃথিবী প্রতিগৃহ্বাতু 1” 
উল্লিখিত তিনটী পদ্ধতির তিনটা কামস্ততির মন্্ান্ুবাদ যথাক্রমে 

লিখিত হইল) যথ] ৫-_ 

১। [পশুপতি]_ (প্রশ্ন) কে এই কন্তাকে দান করিলেন? 

কাহাকে দান করিলেন ? কে-ই ব! তাহাকে গ্রহণ করিলেন ? ( উত্তর ) 

কামই দ্রান করিলেন, কামকেই দান করিলেন। কামই দাতা, কামই 
প্রতিগ্রহীতা ; এই দ্রব্য [ কন্ঠ ], হে কাম, তোমারই । 

২। [ভবদেবা]- (প্রশ্ন) কে এই কন্ঠাকে দান করিলেন? 

কাহাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? 

(উত্তর) কাম, কামকেই দান করিলেন; কামই দাতাঃ কামই 

প্রতিগ্রহীতা; কাম সদুদ্রকে আশ্রর করিলেন। হে কন্ঠে” কামের 

ইচ্ছাতেই তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি ; হে কাম, এই দ্রব্য [কন্তা] 

তোমারই। 

৩। [কালেশি পণ্ডিত]__“কঃ অদাৎ” এই মন্ত্রের খবি প্রজাপতি, 
দেবতা কাম, বৃহতীচ্ছন্দ এবং কন্ঠাগ্রহণে বিনিযুক্ত হইতেছে £_ (প্রশ্ন) 
কে এই কণ্ঠাকে দান করিলেন? কে-ই বা তাহাকে গ্রহণ করিলেন? 
€ উত্তর) কাম, কামকেই দান করিলেন) কামই দাতা, কামই প্রতি- 
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গ্রহীতা ; কাম সমুদ্রকে আশ্রয় করিলেন। হে কন্ঠে, কামের ইচ্ছাতেই 
তোমাকে আমি গ্রহণ করিতেছি। হে কাম, এই দ্রব্য [কন্তা] 

তোমারই ) হে কন্ঠে, তুমি [কামের] বৃষ্টিধারা সদৃশ, ছোঃ [ব্রহ্ম বা 
আকাশ] তোমাকে দান করুন এবং পৃথিবী [বৃষ্টিধারার এবং তোমার 
আশ্রয়স্বরূগপ আমার অন্তরাত্বা] তোমাকে গ্রহণ করুন। 

আমাদের যাবতীয় শান্তর অয় ব্রহ্মবাদের দ্বারা ওতঃপ্রোতোরপে পরিপুরিত। 

জগতের যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের যেরাপ ব্রক্মব্যতিরিক্ত স্বাধীন সত নাই। তদ্ধপ "আমি", 

'তুমি' প্রস্তুতি ভিন্ন উপাধি দ্বার পরিচিত ব্যষ্টি জীবাস্মারও কোন স্বাধীন সন্৷ নাই, 

সকলেই সেই এক এবং অদ্ধিতীয় ব্রহ্ম সন্তায় সন্তাবান্ মাত্র। যাহাতে কৌনও মানুষের 

মনে কোনও বিষয়ে কর্তৃত্বাভিমান না জন্মে, যাহাতে কাহারও মনে “আমি দাতা” 

“আমি ভোক্ত।” “আমি কর্তা” ইতাকার অহঙ্কারের উদ্রেক না৷ হয়, সেই উদ্দেশ্তে, এই 

শুভ-বিবাহে, খধি এই “কামস্তুতি' পাঠের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বিবাহ-ব্যাপারে ব্রন্মশ্বরূপ 

কাম বা প্রজাপতি, কন্তাদাত। এবং কন্যা গ্রহীতা! উভয়েরই প্রেরক। তীহার প্রেরণ! দ্বারা 

চাঁলিত হইয়া! একজন সংদার পাতিতেছে এবং অন্তজন সংসাঁর বন্ধনের মুলীভূত কন্। 

|নারী]কে দান করিত্বেছে। যাহাতে দাত।র মনে দানের কর্তৃত্বাভিমীন এবং গ্রহীতার 

প্রতিগ্রহণ-জনিত [ লৌভজনিত ] কোনও দোষ বা পাপ ন| জন্মে, সেই হেতু বর কর্তৃক 

দাত| এবং গ্রহীতা উভয়ের দেহেক্রিয়দঞ্জাত কামের স্তব পঠিত হইবার ব্যাবস্থা প্রদত্ত 

হইয়াছে। 



স্কার 
এক ভ্রিহ্প জম্্যান্স 

হিন্দুদিগের মতে বিবাহ-বন্ধন বৈষয়িক চুক্তিমূলক (1১989 00 011] 
00068০6 ) নহে? পরস্তব উহ] গর্ভাধান, জাতকর্শ্, অন্নপ্রাশন এবং 

উপনয়ন প্রভৃতির মত একটী বিশেষ সংস্কার [89079707906] | সম্, 
উপসর্গের যোগে “কক” ধাতুর উপর ভাবে “ঘঞ* প্রত্যয় করিয়া সংস্কার 

শব্দ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে । ইহার সাধারণ অর্থ-_ শুদ্ধিকরণ বা শোধন, 
শুদ্ধি) সুগন্ধ অথবা সঙ্জিত করণ, মার্জন বা নিন্মলীকরণ, জীর্ণোদ্ধার 

[মেরামত করা], পুর্বজ্ন্মের বা অতীত কালের স্থতি, শাস্ত্রাভ্যাস 
জনিত ব্যুৎপত্তি এবং মন্ত্র ঘারা শোধন, ইত্যাদি। 

মন্ধু মহারাজ বলিয়াছেন যে, ধাহাদের গর্ভাধান হইতে শ্বশানের 
অন্তিম কার্য পর্য্যন্ত ধশ্মকন্্ [সংস্কারাগুলি বৈদিক মন্ত্রপাঠ সহকারে 

করা হইয়া! থাকে, তাহার সম্ধলিত সংহিতায় উপদিষ্ট ধর্মকর্থে কেবল 

তাহাদদেরই অধিকার আছে, আর কাহারও নাই। দ্বিজ মাত্রেরই 

জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ বা পরম পুরুযার্থ ব্রহ্প্রাপ্তি বা মোক্ষলাত। 
মানবের দেহ এবং মনের মলশোধন এবং জীবাত্মাকে ব্রহ্গপ্রাপ্তির যোগ্য 

করাই সংস্কারের মুখ্য উদ্দেশ্ত । মাতাপিতার কর্মফলজনিত যে সকল 
পাপ বা অস্তদ্ধত! সন্তান-সম্ততির দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে, সেইগুলি 
শিশুর শরীর এবং মন হইতে বিদ্বুরিত করিবার উদ্দেস্তে বৈদিক 
মন ্পাঠসমত্বিত গর্ভাধান, পুংসবন এবং সীমস্তোন্লয়ন--এই তিনটি 
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গার্ডসংস্কার (১) [গর্ভাবস্থায় আচরিত সংস্কার] এবং জাতকর্মখ, নামকরণ, 
নিক্ষামণ, অন্পপ্রাশন, চূড়াকরণ এবং উপনয়ন-_-এই ছয়টী শৈশব এবং 
বাল্য-সংস্কার এবং গুরুগৃহে বাস, বেদপাঠ, সমাবর্তন ও গোদান বা 
কেশান্ত কার্যযের পর যৌবন-সংস্কার সম্পাদন করিতে হয়। 

কন্ঠার রজঃপ্রবৃততির পৃর্ববে যে বিবাহ হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা 
[501,978] সামবেদীয় গৃহৃকার গোভিল মুনি [তাহার পুজর ও শিয্যাদি] 

বিবাহের পূর্বে রজঃ ভিন্ন আর কোনও প্রাচীন গৃহাকার মুনি খষি 
দর্শন হইলে প্রাচীন করেন নাই। পরন্ত বিবাহের পর তিন 

াস্রয ব্যবস্থা অখোবাত্র অতীত হইলে চতুর্থ রাত্রিতে যে 
চতুর্থীকর্্থ [চতুর্থ হোম এবং উপনংবেশন বা স্বামী-স্ত্রীর প্রথম সহবাস] 

সম্পাদন করিবার বিধি প্রত্যেক গৃহ্সত্রেই উপদিষ্ট হইয়াছে তাহার 

পদ্ধতি পড়িয়া দেখিলেই বুঝিতে পার] যাইবে যে, সহবাসের পুর্বে 
প্রায়শ্চিন্ত হোম নামক অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি দেবতার উদ্দেস্টে 

[বিবাহিতা বালিকার দেহের পাপস্বলন করিবার জন্থ] কতকগুলি 

আহুতি দ্রিতে হয়। অরজস্কা বালিকার বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইবার 

পর [এবং গোতিল গৃহৃহ্তত্রের প্রশংসাত্মক (:০০07000210009,901:0 ) 

উপদেশের অনুসারে অরজস্ক। বালিকার বিবাহ হইলে] উহার আগ্য-খতুর 

পরই [যদিও আয়ুঃশাস্ত্রের অন্যতম আচার্য মহধি বিশ্বামিত্রের পুক্র 
নুশ্রতের এবং আধুনিক মুরোপীঘ্ন চিকিৎস। শাস্ত্রের মতে এরূপ কার্য্য মাতা 
এবং সন্তানের উভয়ের পক্ষেই অতিশর হানিজনক ] গর্ভাধান সংস্কার 
করিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। এরূপ ক্ষেত্রেও গর্ভাধানের পুর্বে উক্ত 

“চতুর্থীকর্মের” উপবিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হোমাদি করিতে হয়। অবিবাহিত! 

(১) গাঙসংক্কার--“গর্ভ' শব্দের অর্থ “গর্ভস্থ আ্রণ বা শিশু” শিশুর গণ্তবানকালে 

তাহীর দেহের পাপ দুরীভূত করিবার উদ্দেগ্ঠে গর্জাধান, পুংসবন এবং সীগন্তো্নয়ন--এই' 
তিনটা সংস্কার কর! হয়, ইহাদিগকেই "গার্ডসংস্কার' বলে। | 
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অবস্থায় কোনও বালিকা রজোদর্শন করিলে তাহার কোনও পাপ হইবার 

স্কেত পর্য্যন্ত প্রাচীন কোনও গৃহৃহ্ত্রে অথবা মন্ুসংহিতাতেও নাই । খগ্- 

বেদীয় গৃহাকার মহধি আশ্বলায়ন এবং যজুর্ষেদীয় গৃহাকার মহামুনি 
পারস্করাচার্ধ্য উভয়ে নারীর যৌবন-বিবাহ মাত্রই অনুমোদন করায় 
তাহাদের উপদিষ্ট চতুর্থীকর্তের [যদি বিবাহিতা বালার রজোদর্শনের পর 
যোড়শ নিশা বা খতুকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে,_-এবং সাধারণতঃ 

এইরূপ কাল বুঝিয়াই বিবাহের দিন স্থির করা হইত ] সহিতই গর্ভাধান 
সংস্কার একযোগে সম্পন্ন হইত এবং তজ্জন্যই তাহাদের মধ্যে কেহই পৃথগ, 

ভাবে গর্ভাধান সংস্করের ব্যবস্থা করেন নাই। তবেঃযা্দ কোনও বালিকার 

বিবাহ সংস্কার সম্প।দনের সময়ে [সম্প্রদান,। কুশণ্ডিকা, লাজহোম, 

সপ্তপদী গমন প্রভৃতি কার্য সমাপ্ত হইবার পূর্বেই] সহসা রজংপ্রবৃত্তি 
হইত, তাহা হইলে তাহাকে বন্ত্রত্যাগ এবং নব বস্ত্র পরিধান করাইয়৷ 

ও বৈবাহিক অগ্নিতে যুগ্তান নামক আহুতি দেওয়াইয়া উপস্থিত 
সংস্কারের কার্য্য নিষ্পন্ন কর। হইত। 

বৈদিক সংস্কারে দ্বিজ তিন বর্ণের সমান অধিকার, কিন্তু এঁ 

সংস্কারগুলির কোনটীতেই শূত্রের অধিকার নাই। শূদ্রের পক্ষে বৈদিক 

মন্ত্রপাঠসহ কৃত নিত্য বা নৈমিত্তিক কোন কার্য্যই ব্যবস্থিত হয় নাই 

দ্বিজেরা যে সকল ধর্নকর্শের অনুষ্ঠান করেন, শুদ্র স্বয়ং [ তাহার 

পুরোহিত নাই, হইতেও পারে না] নীরবে [মন্ত্র- না পড়িয়া] সেই 

কর্শগুলির অনুকরণ করিতে পারেন,_-তাহার অধিকার এই পর্য্যন্ত । 

শৃদ্রের কোন সংস্কারে অধিকার নাই?%, ভ্ীভগবানের স্বরূপ মনু 

মহারাজের এই বাণী শৃপ্রের প্রতি দ্বেষস্থচক নহে। ইহার শান্্রসঙ্গত 

কারণ এই £--«বহু জন্মাঞ্জিত কুকর্থ্ের ফলে জীবাত্মা একান্ত তমোগুণ 

গ্রবল শূদ্রনম লাত করিয়া থাকে; তমোগুণসর্ববন্ব শুর্রের শরীর 
€ শরীরী জীবাত্বা ] এরূপ গাঢ় পাপ কালিমায় আচ্ছন্ন থাকে থে 
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সেই জন্মে মনুষ্যলাধ্য কোন সংস্কারের সাহায্যে তাহাকে একেবারে 

নির্মল, নিষ্পাপ এবং ব্রন্গপ্রাপ্তির যোগ্য করিয়া তুলা যায় না। 

শৃদ্রের পক্ষে স্ববর্ণোচিত শুভ-কর্ের দ্বারা তাহার তমোগুণের 
হাস এবং রজোগুণের বৃদ্ধি সাধন করিতে পারিলে ভবিষ্য 

জীবনে সে দ্বিজবর্ণে প্রবেশ লাভ এবং তন্নিবন্ধন বৈদিক সংস্কারের 

যোগ্যতা উপার্জন করিতে পারিবে। তান্ত্রিক সংস্কারে কিন্তু ব্রাহ্মণ 

হইতে চগ্ডাল পর্য্যন্ত ধাবতীয় জাতির নরনারীই [তিনি মুসলমান, খৃষ্টান 
বা যাহাই হউন ] সমান এবং সম্পূর্ণ অধিকার আছে। উপনয়ন এবং 
বেদারস্ত প্রভৃতি বৈদিক সংস্কারের দ্বার! দ্বিজগণের যেরূপ স্ববর্ণোচিত 

বেদ-বিহিত কর্ধে অধিকার জন্মে, তান্ত্রিকী দীক্ষাও তান্ত্রিকী সংস্কার 

লাভের পর নরনারী ঠিক সেইরূপই তান্ত্রিক কার্যের অধিকার পাইয়া 
থাকেন। তান্ত্রিকী দীক্ষাপ্রাপ্ত না৷ হইলে কোন ব্রাহ্গণ নিজের বা 

পরের “কালী” “তারা, প্রত্ৃতি মহাবিগ্ভার মহাপুজ| করিতে পারেন না। 
“দীক্ষাণর উপর “অভিষেক” “পুর্ণীভিষেক” এবং দন্ন্যাস' নামে আরও 

তাস্ত্রিক সংস্কার মধ্যে কয়েকটি তান্ত্রিক সংস্কার আছে। যাহা-হউক 
বিবাহ-সংস্কার বৈদিক পদ্ধতির পরিবর্তে তান্ত্রিক মতে শুধু 

“বিবাহ” কেন-দ্বিজ তিন বর্ণের দশবিধ সংস্কার এবং শুদ্র ও মিশ্র 
বা সঙ্কর বর্ণের উপনয়ন ব্যতীত অন্য নয়টি সংস্কার অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া 

আদিষ্ট হইয়াছে, যথা ৪-_ 

ভীসদাশিব উব1চ-_ 

“সংস্কারং বিন। দেবি দেহশুদ্ধিনজায়তে। 

না সংস্কৃতোহধিকারী স্ত।ৎ দৈবে পৈত্র্যো চ কর্মনি ॥৮ 

অতো বিপ্রার্দিভিবর্ণৈঃ স্ব ত্ববর্ণোক্ত সংস্্রিয়া। 

কর্তব্যাঃ সর্ধবথা যতবৈরিহামুত্রহিতেপ সুতিঃ ॥৩ 

জীবসেকঃ পুংসবনং সীমস্তোন্রয়নং তথা । 
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জাতনায়ী নিক্ষমণমন্নাশনমতঃ পরম্। 

চুড়োপনয়নোদ্বাহাঃ সংস্কারাঃ কথিতা দশ ॥৪ 
শূদ্রাণাং শুদ্রতিক্লানামুপবীতং ন বিদ্বাতে। 

তেষাং নবৈব সংস্কার! দ্বিাতীনাং দশস্থতাঃ ॥৫ 

-_মহানির্ববাণতন্ত্, পূর্ববথণ্ড, নবম উল্লাস [বঙ্গবাসী] 

বঙ্গানুবাদ _ শ্রীসদাশিব দেবীকে বলিলেন,__হে দেবি, সংস্কার ভিন্ন দেহশুদ্ধি হয় না; 

অসংস্কৃত ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কর্ধে অধিকারী হইতে পারে না। এই হেতু ইহলোকে 

এবং পরলোকে হিতাভিলাধী বিপ্রাি সব্ববর্ণের সব্বথ! বনু প্রযত্বের সহিত হব স্ব বর্ণবিহিত 

সংঙ্কার করা অবশ্থ কর্তব্য। গঞ্ভাধান, পুংনবন, সীমান্তোনয়ন, জাতকর্ম, নীমকরণ, 

নিক্কামণ, অন্গপ্রাশন, চুড়াকরণ, উপনয়ন এবং বিবাহ--এই দশবিধ সংস্কার বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে। শুদ্র জাতির এবং শুড্র! ভিন্ন সামান্ জাতির [মিশ্র ঝা সঙ্কর জাতির] উপনয়ন 

নাই ; তাহাদের [ উপনয়ন ব্যতীত ] নয়টা সংস্ক'র এবং দ্বিজগণের [ ত্ীক্গণ, ক্ষত্রিয় এবং 

বৈষ্য এই তিন বর্ণের] দশ সংস্কার উপদিষ্ট হইয়াছে। 

[এই তন্ত্রের উপদেশ এবং মন্বাদি স্বৃতির উপদেশ দ্বিজগণের পক্ষে প্রকৃত 

প্রস্তাবে তুল্যরূপ ; কেবল শৃদ্রের পক্ষে বাতিরেক ব্যবস্থা প্রদত্ত 

হইয়াছে] 
তান্ত্রিক সংস্কারেও কুশপ্ডিক] হোম এবং অগ্ঠান্ঠ সামান্য [০০200000] 

এবং বিশেষ [8090181] বিধান, হোমের মন্ত্র, সমিধও সংস্কারের মন্ত্র প্রায় 

সমস্তই বৈদ্দিক সংস্কারেরই অনুরূপ ; কেবল কাধ্যের কতকগুলি পদ্ধতি 

[0:০০৪05] বিভিন্ন মাত্র। তান্ত্রিকী পদ্ধতিতে সংস্কারের কার্ধ্যগুলি 

করিতে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। তান্রিক মতে [মহানিব্বাণতন্ত্র নবম 

উল্লাস দ্রষ্টব্য] শূদ্রগণের সংস্কার অমন্বকই হইবে, যথা ৪-_ 

“শ্যদ্র সাঘান্ত জাতীনাং সর্ববমেতদমন্ত্রকমূ ॥৮১৮৫ 

বিবাহ সংস্কারের পদ্ধতিও অন্ত্রশান্ত্র ঠিক বৈদিক গৃহাসুত্রের উপদিষ্ট 

পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন ;$ কেবল বিবাহ রাত্রিতে হইবে এই 

ভিন্নতা আছে। [বৈদিক পদ্ধতি অনুলারে বিবাহ দ্িবাভাগে হওয়াই 
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বিহিত; রাত্রিকালে কেবল গর্ভাধান এবং জাতকর্ম হইতে পারে, 
তত্তিন্ন বৈদ্বিক কাধ্য রাত্রিতে হয় না ;--বাজলাদেশে তন্ত্রের প্রাধান্য 

বশতঃ রাত্রিতে বিবাহ হইয়া! থাকে]। আর একটী বিশিষ্টতা এই যে, 

বেদেরও শাখাতেদ অনুসারে পদ্ধতির ভেদ নাই। 

তন্ত্রের আজ্ঞা এই যে, এইরূপে হোম ও মন্ত্রপাঠ [কুশগ্ডিক1 কৃত] সহ 

কৃত ঘে বিবাহ তাহাকেই ব্রা্গ বিবাহ বলে, এবং এইরূপ বিবাহজাত 

পুভ্র থাকিতে শেব বিবাহ জাত পুত্র পিতার সম্পত্তির অধিকারী হইতে 
পারে না। এই বিবাহে সবর্ণী বা সমান জাতীয়া এবং কুমারী কন্যা 

1ৃঠিক বৈদিক পদ্ধতির মত] অবশ্ঠই চাই,-শৈব বিবাহ অসমান জাতীয়া, 
সধবা [পতিপরিত্যক্তা] অথবা বিধবা যে কোনও স্ত্রীর সহিতই 
হইতে পারে এবং এ্ররূপ বিবাহজাত সন্তান পিতার বা মাতার জাতি না 
পাইয়া 'সামান্যিঃ (৩0201080)) সঙ্কর (00190) অথব] “পঞ্চম? (90০ 91) 

জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়। 

গ্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পাশ্চমন্থ প্রদেশসমূহে [যেমন মদ্্রঃ কেকয়, 

পারসীক১ এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশে], উত্তর আজ্রকায় এবং 

দক্ষিণ যুরোপেও তান্ত্রিকী দীক্ষা, অভিবেক এবং মহাভিষেকের মত 

অনেকগুলি “সংস্কারাত্মবক* আচার প্রচলিত ছিল। এই সংস্কারগুলিকে 

পরব্তিকালে মুরোপীরেরা 115865:05 11016196100 00100000810100, এবং 

990:80197% প্রভৃতি শবের দ্বার পরিচিত করিতে চাহিয়াছেন। 

বাহলীক এবং মদ্র-পারসিকাদি হইতে গ্রীক ও রোমক দেশে মিত্র দেবের 

[ধিনি হ্র্ধ্যের নামান্তর--পারসিক মিথ্, লাটিন ৪০1১ গ্রীক ০1199 ] 

এবং ব্যাবিলন, এসিরীয়া, প্যালেই্।ইন, প্রভৃতি যাবতীয় পাশ্চাত্য দেশে 

সেই নুর্যদেবের এবং মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন নামে [197697 (ইশ তার), 
4১811601501) (আশ তোরেখ)। 410 অথবা 4100 9 (আত্রীস্ুরা), 

4&091)10%  (অনাহিতা) প্রভৃতি নামে ধর্্মদীক্ষা বা |1056০1 
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প্রচলিত ছিল। মিসরে উহাই 05118 এবং 515এর 1৫)96677 ; 

[2177721% (২) প্রদেশে উহা কাইবিল (05919) বা 'রীয়া' 

(7.6) নারী মহাদেবীর 1108৮ নামে পরিচিত ছিল। 

প্রকৃত প্রস্তাবে & 11798্ঠগুলি আমাদের দেশের পাশগুপত, হাদিমত_ 

প্রভৃতি নানাবিধ তান্ত্রিক মতের গুঢ সংস্কারাত্মক কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই 

নহে। এ বিষয়ের বিস্তৃততাবে জ্ঞানলাত করিতে হইলে, একদিকে 

আমাদের দেশের অগাধ অপার আগম, ডামর, এবং যামল, প্রভৃতি 

প্রভৃতি শ্রেণীর নানাবিধ তান্ত্রিক শাস্্গ্রন্থ এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য 

এসিয়া, উত্তর আক্রিক1 এবং দক্ষিণ যুরোপের [109199176 0১০ 

11016908779 1812705) প্রচলিত প্রাচীন কালটুস্[ 08169৪-- 

ধর্মরীতি বা পুৃজারীতি ] বা “বরিবস্যা রহস্ত” প্রতৃতি শাস্ত্রসমূহ 

রীতিমতভাবে অধ্যয়ন করিতে হয়। দক্ষিণ ভারতে  সর্ববজজনমান্য 

একখানি “তন্ত্র [ইহার নামের অর্থ 71)8075 01 ম0181)10 ০৫ 0)5 

0000959] এখনও বর্তমান আছে। উত্তর যুরোপের ০7010 (৩) 
জাতির এবং প্রাচীন 10:010 সম্প্রদায়ের তন্ত্রেও «সংস্কারের? বছ গুহা 

বৃত্তান্ত নিহিত আছে। 1), ঘ'8৪৪ জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে 

“0010903০78৮ নামে যে অপূর্ধব গ্রন্থাবলী সঙ্কলন করিয়াছেন 

উহাতে এই বিবষ্ধে অনেক কথা সংক্ষিগতভাবে বিবৃত আছে। 

['পাশুপত' মত-ইহা। প্রাচীনকালে কাশ্মীর রাজ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। 

প্রীমহাদেব বা শিবকেই স্ুষ্িস্থিতি প্রলয়ের মূলকর্তা! বলিয়া স্বীকার করিয়া শৈবমতে তাহার 

পুজার্চন! এবং নাধনভজন এবং তদ্থারা ইহলোকে পশর্যা এবং পরলোকে মোক্ষলাত করাই 

পাশুপত মতের প্রধান উদ্দেগ্ঠ । আনন্দ গিরি প্রণীত শ্রীশঙ্করদিখিজয়ে এই মতের এবং 

তন্মতাবলম্বিগণের আচার ও বেশন্ুষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে । “কাঁদিমত' এবং 

(২) 71588 ০৫ 2020000 %/85 51602,60 07. 0১2 5000) 0085 0£ 

8120): 5৩৪ [এখন এসিয়। মাইনর নামেই পরিচিত] । 
(৩) ট০:৫1০-..কাহারও কাহীরও মতে আধ্য জাতি, এই জাতির শাখীসন্ভৃত। 
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“হাদিমত' ইহ! তন্তশান্ত্রের শাখাসম্মত সংহিতা অথবা পদ্ধতি বিশেষ। দক্ষিণাপথের 
স্থানে স্থানে এই সকল মতের শান্ত্র এবং সাধকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তন্ত্রশানস্ত্রের পরিধি 

এত বিশাল যে, আমার ( লেখকের ) মত মূর্খ লোকের পক্ষে উহাদের বিস্তৃত দূরে থাকুক, 
নামমাত্র পরিচয় দেওয়াও অসম্ভব] 

ভগবান শ্রীঈশা মসীহ [যীশুধুষ্ট] প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের সংস্কার: 

গুলিকে সমন্বয় করিয়। তাহার উপদিষ্ট সুসমাচার [090809]এ] খৃষ্টান- 

দিগের অবশ গ্রহণীয় ছুইটী সংস্কার [ দীক্ষান্সান-__13218190 এবং খ্রীষ্টের 

অন্তিম প্রসাদ গ্রহণ-__[:001721186] ব্যবস্থা! করিয়াছিলেন। খুষ্ঠান 

সম্প্রদায় 'সংস্কার”গকে 39018006100 বলেন । 7১০01008 0860110 এবং 

07991 0100:01)98এর মতে 920180906 সাতটী। যথা £_-১। 7320- 

1900) ২। 1109 1402:07990001067: ০1 0109 15001021180) ৩ | 00100 

20910 [ধর্মে নিশ্চল আস্থাস্থাপন]। ৪। %908709 [পাপ স্বীকার 

ও প্রায়শ্চিন্ত গ্রহণ ] ৫ ।॥ 10] 09978 [ সন্যাস গ্রহণ], ৬। 

71901070005 [বিবাহ] এবং 9৭ 126762)0 [09601 [মৃত্যু শখ্যায় 

তৈলাভিষেক গ্রহণ ] 170698976 01)01101; এর মতে প্রথম ছুইটী 

[8700১ এবং 75০1781586] সংস্কারই অবশ্ত গ্রহণীর । রোমান ক্যাথ- 

লিক্ থুষ্টানগণের মতে 'বিবাহ*ও একটি 98078771976 [সংস্কার] হওয়ায় 

তাহাদের সন্প্রদায়ে [01০1০9 [বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদ] একেবারে নাষদ্ধ। 

আমাদের দেশের বৌদ্ধ এবং জৈনাদি সম্প্রদায়েরও নিজন্ব “সংস্কার? 
আছে এবং বিদেশী যাছুদী এবং মুসলমান সম্প্রদায়েরও (৪) খাতনা 

(8) মুদলমানর। ১। ইমাম, ২। নামাজ, ও। রোজা, ৪ । হজ এবং ৫। জাকাত 

--এই পীঁচটাকে "পঞ্জ আরকাণ' অর্থাৎ তীহাদের ধর্মের মূল স্ত্ত বলেন। নামাজের অঙ্গ 

বিশেষের নাম 'অজু"। আমাদের শ্র্ঘত [বেদ] ও স্মৃতির অনুরূপ শান্ত মুদলমানদিগের 

'কোরাণ' ও 'হদিস' | তাহারা হাজরৎ আব্রাহীমের কোরমানী ম্মরণ করিয়। এই ছুই 

শান্রনির্দিষ্ট পশু) 'জবেহ' বা! 'জবাই' [আড়াই গটাচ বলিদান] করেন। 



৩৩০ আনাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

[ ত্বকৃচ্ছেণ ] আর্দি বিশেষ বিশে নিজন্ব সংস্কার আছে। যাছদি- 

সম্প্রদায়ের মধ্যেও তত্বকচ্ছেদ [0176010018101] প্রচলিত রহিয়াছে । 

ষীগুধুষ্টেরও এই সংস্কারটী হইয়াছিল এবং ১লা৷ জানুয়ারী এই জন্য 

একটী খুষ্টান্ পর্ধবদিন বলিয়! গণ্য । সংক্ষিপ্তভাবে বলিতে গেলে বলিতে, 

পারা যায় যে, পৃথিবীতে কোথাও এরূপ ধর্্সসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই, 
ধাহাদের নিজম্ব কোনও না কোনও সংস্কার বিদ্মান নাই। 

সংস্কারসমূহের সাহায্যে মনু দেহ ক্রমশঃ বিশুদ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত 

হইয়! নির্মল এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠে। বর্তমান সময়ে 

গর্ভাধানার্দি যে দশবিধ সংস্কার দ্বিজ সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, বিবাহ 

তাহাদের মধ্যে প্রধান এবং অন্তিম সংস্কার । বৈদিক গৃহাস্থত্রাবলী এবং 

তদন্নগত পদ্ধতিগুলির মতে দশবিধ সংস্কারের প্রত্যেকটীই স্ব স্ব প্রধান 

এবং অবশ্ঠ কর্তব্য; কেহই অবহেলার যোগ্য নহে । কোন শান্ত্রকার 

বা শান্ত্রজ্ঞ পঙ্ডিত [ তিনি যে “বেদীয়” হউন ] “বিবাহ'কে প্রধান সংস্কার 

বলিতে পারেন না ; তবে পত্রী গাহস্থ্য ধর্শের প্রধান সাহাধ্যকারিণী বা 

সহধর্মিনী বলিয়া সেই পত্তী সংগ্রহের মৃলস্বরূপ বিবাহকে গৃহীর প্রথম ব! 
প্রধান সংস্কার বল! যাইতে পারে। 

আমাদের শান্ত্রকারেরা নারীদিগের বিবাহ ভিন্ন অন্তান্য যাবতীয় 
সংস্কারই অমন্ত্রক [মন্ত্রপাঠ না করিয়াই] সম্পাদন করিতে বলিয়াছেন। 

কিন্তু তাহাদের বিবাহ সংস্কার সমন্ত্রক করিতে হয়। এই বিশিষ্টতার 
জন্য বিবাহকে নারীদিগের প্রধান সংস্কার বলিলে দোষ হয় না। 

বিশেষতঃ নারীদ্িগের বিবাহকে মন্বা্দি খধষিগণ পুরুষের “উপনয়ন” 

সংস্কারের লমাবস্থ বলিয়াছেন। বালিকার বিবাহের পরে স্বামীর 

সহধন্িনী স্বরূপে [অথবা “বিধবা” হইলে একা] ম্ত্রীজনোচিত ধর্-কর্ে 
অধিকার পাইয়া থাকে । এইজন্, সামাজিক আচারে দেখিতে পাওয়া 

যায় যে, অবিবাহিত। কন্ট। দেব-দেবীর ভোগের, পিতৃযজ্জের এবং ত্রঙ্গ- 
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ভোজের অন্ন-ব্যঞ্রনা্দি পাক করিতে পারে না) এবং শুনিতেও পাওয়া: 
যায়--“বিবাহ না হইলে মেয়ে-মানুষের হাতের জল শুদ্ধ হয় ন11 

শৃদ্রবর্ণের অথবা শুদ্রাচারী সমাজেও বিবাহকে যে একমাত্র বা' 
প্রধানতম সংস্কার বল] যাইতে পারে, তাহার কতকগুলি দৃষ্টাস্ত 

সাওতাল, কোল, ভূমিজ, মৃণ্তা এবং ওরাও প্রভৃতি রাঢ় দেশের 

[ পৌরাণিক সুন্গ দেশের ] পশ্চিম এবং উত্তর প্রান্তের অধিবাসীর মধ্যে 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল জাতির বালিকাগণ বিবাহের পূর্বব, 

পর্য্যস্ত যে কোনও জাতির ভাত খায়। কিন্তু, বিবাহ হওয়ার পরক্ষণ' 

হইতেই আর তাহা ম্বাতির ভিন্ন কোনও জাতির [এমন কি 
ব্রাহ্মণেরও] ভাত খায় না। আরও, বিবাহের পূর্বব পর্য্যস্ত এ সকল 

জাতির কিশোর-কিশোরী এবং তরুণ-তরুণীগণের পরস্পর মেলামেশা 

বা মাথামাথি ভাব সমাজ যেন দেখিয়াও দেখেন না; কিন্তু বিবাহের 

পর উহাদের নরনারী দাাম্পত্য-সন্বদ্ধকে খুব দৃঢ়তার এবং শুচিতার' 

সহিত প্রতিপালন করিয়া থাকে। 

বিবাহ-সংস্কারের এবং তদঙ্গীভূত পতি-পত্বীর একান্ত সংযোগের: 
প্রভাবের ফলে পতি এবং পত্বীর স্বতন্ত্র সত্তা যেন লুপ্ত হইয়া উভয়ের 

পারিবারিক 'নাম+ এবং “গোত্র+ও এক হইয়া যায়। আমাদের খধি-- 

গণের শাসিত সমাজে পত্বীর সত্তা বা অস্তিত্ব যখন পতির সত্তা বা 

অস্তিত্বের ভিতর লুপ্ত হইয়া যায়, তখন পত্ধীর পূর্বের পারিবারিক নামও 

আর পৃথকৃভাবে থাকিতে পারে না। স্থৃতি শিরোমণি মহুসংহিতা নদী 

এবং সমুদ্রের দৃষটান্তের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, নদীর মিষ্ট জল 

যেরূপ লবণাক্ত সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হওয়ার ফলে নিজের মিষ্টত্বকে 

একেবারে হারাইয়া সম্পূর্ণভাবে লবণরসে পরিণত হইয়া! যায়, তন্রপণ 

পত্ভীর স্বতাবও বিধাহরূপ সম্মেলনের প্রভাবে সম্পূর্ণভাবে পতির 

স্বতাবই প্রাপ্ত হয়। 



৩৩২ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহমুগ্ধ বর্তমান হিন্দুসাজে বৈদিক সংস্কার- 
গুলি প্রায় লুণ্ত হইয়া] গিয়াছে । পৈত! দেওয়া] এবং বিবাহ করা এই 

ছুইটী মাত্র এক্ষণে বিকৃত আকারে কোনও মতে বীাচিয়া আছে। 

দ্িঙ্জগণের প্রাচীন [১৬টী] ও বর্তমান [১০টী] বৈদিক সংস্কার গুলির 
নামোল্লেখ কর। হইল $-_ 

প্রাচীন সংস্কার বর্তমান সংস্কার | প্রাচীন সংস্কার বর্তমান সংস্কার 
১। গর্ভাধান ***.১*১১,১০, ১ম ৯| কর্ণবেদ""" ] 

ও ৩০৩৬৩ ণ্ঝ 

| পুংসবন ২৩৪৪৪ ৩৩ভও, খ্য় ১৩ । উপনয়ন 

।১১। বেদারন্ত ৩। সীমস্তোন্নয়ন **..." ওয়. | টা 
১২। সমাবর্তন জু 

৪1 জাতকর্...***-**০, ৪র্থ ূ (গোদ্ান) 
৫1 নামকরণ ***১-**১০১, ৫ম 1 ১৩। বিবাহ 225 .* ১ম 

১৪। গৃহাশ্রম এই গুলি ৬ হ]ন০.......-,,০, ৬ষ্ঠ 
টি | নিক্ষামণ বরা | নে 

৭।| অন্প্রাশন * ***১০:০, ৭ম ১৬। সন্ন্যাস হইতে বিলুপ্ত 

৮। চূড়াকরণ-*...****.. ৮ম (অন্ত্যেষ্টি) 1 হইয়াছে। 

কর্ণবেদ [৯নং], উপনয়ন [৯নং], বেদারন্ত [৯নং] ও সমাবর্তন 
[৯নং]_-এই চারিটা উপনয়ন সংস্কারের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। প্রত্যেক 
সংস্কার কাধ্য করিবার সময় পৃথক পৃথক্ বেদমন্ত্র পাঠ করিতে হয়। 
গর্ভাবান হইতে উপনয়ন পর্যন্ত সংস্কারসমূহ [পিতা বাচিয়া থাকিলে] 
পিতার কর্তব্য। যে দ্বিজ বালকের উপনয়ন হয় নাই) তাহার পক্ষে 
কোন বেদমন্ত্র উচ্চারণ, কোন দেবদেবীর পৃ্জার্চনা বা যাগঘজ্ঞে যোগদান 
এবং কাহারও বাড়ীর ক্রিয়াকর্থে ব্রাহ্মণ তোজনের [ব্রাহ্মণ বালকের 
পক্ষে] নিমন্ত্রণ প্রাপ্তি, ইত্যাদি ঘটে না। ইহার ব্যতিরেক বা প্রতিপ্রসব 
15০578102] সম্বন্ধে মন্ধু মহারাজ বলিয়াছেন [২য় অধ্যায়। ১৭২ 
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শ্লোক] অন্থুপনীত [যাহার পৈতা হয় নাই] দ্বিজ বালকের মাতা-পিতা 

কিংবা কোন সপিওের মৃত্যু হইলে, যদি তাহাকে সেই মৃত আত্মীয় বা 
আত্মীয়ার শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখন সেই শ্রাদ্ধকালে পঠিতব্য বেদমন্ত্ 

[ন্বধা” শব্দযোগে যাহা উচ্চারণ করিতে হয়] সে পড়িতে বা উচ্চারণ 

করিতে পারিবে । ১৪।১৫।১৬ নম্বরের সংস্কারগুলি অনেকদিন হইতে 

বিলুপ্ত হইয়া! গিয়াছে। প্রাচীন ১৬টী সংস্কারের নিয়লিখিত ভেদ 
আছে" যথা £-(১) “গর্ভাধান-পুংসবন-সীমস্তোন্নয়ন-বিষুতবলি-জাতকর্মঁ- 
নামকরণ-নিক্ষামণান্নপ্রাশনচুড়োপনয়ন বেদব্রত চতুষ্টসমাবর্ভন বিবাহাঃ 
যোড়শ সংস্কারাঃ।৮ * 

(২) “গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোজাতকর্ম্ম চ। 

নামক্রিয় নিক্ষামণেহনাশনং বপন ক্রিয়া ॥১৩ 

কর্ণবেধো ব্রতাদেশো বেদারন্ত ক্রিয়াবিধিঃ। 

কেশান্ত স্নানমুদ্বাহে। বিবাহাগ্রি পরিগ্রহঃ ॥১৪ 

ব্রেতাগ্নি সংগ্রহশ্চেতি সংস্কারাঃ ঘোড়শ স্বৃতাঃ1% 
_ব্যাস সংহিত। 

বিবাহের পর গৃহাশ্রম সংস্কারের পদ্ধতি আছে। উপরে ব্যাস 

সংহিতায় ধৃত “বিবাহাগ্রিপরিগ্রহ* অর্থাৎ বিবাহের পর গৃহাশ্রম স্থাপনের 

জন্য অগ্নিষ্থাপন [অর্থাৎ দক্ষিণাগ্রি, গাহপত্যাগ্রি এবং আহবনীয় অগ্নি 

স্থাপনাি] করিতে হইত । অধুন1 বঙ্গদেশে যে দ্রশবিধ বৈদিক সংস্কার 

চলিতেছে, তাহাও নাম মাত্র । বেদবিহিত এই সংস্কারগালর যথাশাস্ত্ 

সম্পাদন কামরূপ অঞ্চলের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্ষণগণের মধ্যে 

কিছু কিছু আছে, কিন্তু বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই তাহাও নাই বলিলেও 

চলে। 

*. বিষুপুরাপ, তৃতীয় অংশ, ১*ম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যের উপর “বিুচিত্তী” 

টাকা! জষ্টব্য। 

২২ 



আলন্ম-€ভ্ক্যাভিআ আনব ক্রত্িশিভ-০জ্গাভিম ম্পাজ্্রা- 

সুলাল্লে ভিবাহে নল্স-কন্চান্র ল্রাম্পি গণ এন্হ 

হযাউকান্কিল্র ন্বিলাল্র 5 নিবাহেব্র উস্পজ্ুত্ভ 

মাস, নাল এন লা নিজ সিএ এহ 

ল্রাক্ডিতে নবি শাহেক্র ভ-বস্ঠটক তু ব্যভ। 

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় 

[ ১] 

যে সময়ে ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেত এবং দ্বাপর যুগ ছিল, যে সময়ে 

ভারতবর্ষবাসিগণ আচার-ব্যবহার, ধর্শ-কন্্ব এবং শিক্ষা-সভ্যতায় প্রকৃতই 

নান! বিদেশী ও অসভ্যতর জগতের আদর্শ স্থানীয় ছিলেন এবং তাহারা 

জাতির আনীত কুনংক্কারের অপৌকষের শো ত ধন্মের আশ্রয়ে প্রকৃতই 

প্রভাবে আমাদের অবস্থা সুখসৌভাগা পুর্ণ “স্বারাজ্যম্* ভোগ করিতেন, 
কিরাপ দাড়াইয়াছে তখন কুসংস্কার, কদাচার এবং অজ্ঞানের গা 

অন্ধকার এদেশে কোনও প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইত ন। 

_কলিযুগ প্রবর্তনেরও [বর্তমান কলিষুগ খুষ্টপূর্ব ৩১০১ অবে 

আরব্ধ হইয়াছে] প্রার তিন সহত্র বৎসর পর্য্যন্ত এদেশে প্রাচীন 

এবং পুণ্যময় শ্রুতি, স্ৃতির উপদদিষ্ট এবং অনুমোদিত আর্ধ্যাচার 

প্রবল ছিল এবং তখনও নানা! বিদেশী এবং অসভ্যতর জাতির 

আনীত কুসংস্কারের আবর্জনান্ব দেশ পরিপূর্ণ হয় নাই। পরে 

[বিশেষতঃ খষ্টার অষ্টম শতাব্দের পর হইতে ] আধ্যসভ্যতা এবং আধ্য- 
সাচার বৈদেশিক রাজশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ায়, নানারূপ 

অজ্ঞান এবং কুসংস্কার সমাজের নানাস্তরে পুষ্তীভূত হইতে থাকে এবং 

ক্রমশঃ এই দুরবস্থা উত্তরোত্তর বদ্ধিত হইতে হইতে সম্প্রতি আমর! 
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একেবারে আত্মবিস্বৃতির গভীর পক্ষে এরূপভাবে আক নিমজ্জিত হইয়া 

গিয়াছি যে, আমরা! সকলেই আমাদের স্ব বা নিজন্ব হারাইয়! দেহ, 
মন এবং আত্মাকে একেবারে পরের পায়ে সমর্পণ করত সম্পূর্ণ নৃতন 

জীবে পরিণত হইয়াছি। দারুণ ছুরবস্থার ফলে “দাস মনোভাব” 

আমাদিগকে এরূপতাবে গ্রাস করিয়া বসিয়াছে যে, আমরা ভূতাবিষ্টের 
হ্যায় অথবা রাগপ্রাপ্তা ব্রগোপীর শ্াার সম্পূর্ণ “পর” হইয়া 

“পর কৈন্কু আপন, আপন কৈন্ু পর» 

এই মন্ত্র জপ করিতেছি। আমর আমাদের সনাতন ধর্খকে অধর্ধা, 

সদাচারকে কদাচার, সুসংস্কারকে কুসংস্কার বুঝিয়া যাহ! প্রকৃতই 

অধঃপাতের পরম কারণ সেই অধন্মঃ কদ্াচার এবং কুসংস্কারকেই মাথায় 

তুলিয়৷ নৃত্য করিতেছি । 
্রীভগবানের আদেশ -“বেদপ্রণিহিতো ধর্ম হাধর্মবস্ততূ বিপর্ধ্যয়ঃ৮ 

অর্থাৎ, “বেবের যাহা আদেশ তাহাই ধর্মী বেদে যাহা নিষিদ্ধঃ যাহা বেদ- 

বিরোধী তাহাই অধন্ম্”--এই অমৃত আদেশকে অবহেল] করিয়৷ নানা 

অশান্ত্রের উপদিষ্ট উপধর্শকে আশ্রর করিয়াছি। অপর সাধারণ 

শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত নারী-নবের কথ! দূরে থাকুক? যে সকল ব্রাহ্মণ 

পর্তিতগণ ধর্্বকেই কোনও না কোনও প্রকারে জীবিকাস্বরূপ আশ্রয় 

করিয়াছেন, তাহারাও চারি বেদের সংহিতা; ব্রাহ্মণ। আরণ্যক? কক্স, 

শত এবং গৃহ্স্ত্রাি, প্রাচীন স্মৃতি সংহিতাদির রীতিমত অধ্যয়ন 

করেন না; অধিক কি রামায়ণ মহাভারত এবং মহাপুরাণগ্ুলি সমগ্র 

পাঠ করিয়াছেন, এরপ দৃষ্টান্তও অতিশয় বিরল। বেদের অঙ্গ; উপাঙ্গ 

এবং উপনে্দগুলির পঠন-পাঠন নাই বলিলেই চলে। কালেজের 

(0)167৬এর) সাধারণ “ডিগ্রী'ঞা্থী ছাত্র-ছাত্রীর স্তার় টোলের তীর্থ, 

অথবা দি ও অতি নঙ্ীর্ণ শান্জ্ঞান অথচ নভোমগুলম্পর্শী 

দর্পে আধ্মাত হইয়া! বিগ্বামন্দির হইতে বাহির হন। সুতরাং তাহার 
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বৈদিক সদাচারসমূহের কোনও কথা শুনিলেই যে অতিমাত্র চক্ষুদ্বর 

বিশ্কারিত করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। 

[২ এ 

আমাদের বর্তমান শিক্ষিত সমাজে প্রচলিত নানারূপ কুসংস্কারের 

মধ্যে “যবন জ্যোতিষ” অথবা “ফলিত-জ্যোতিষের” অগ্রতিহত প্রভাব 

'যবন-জ্যোতিষ অথবা. একটী অতি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। হিন্দুসমাজের 

'ফলিত-জ্যোতিষ' নারী-নরের জন্মকাল অথবা তাহারও পূর্বব 
হইতে তাহাদের মৃত্যুরও পর পর্য্যন্ত সমস্ত জীবন এই ফলিত-জ্যোতিষের 

ভাবে এবূপ ভারাক্রান্ত হইয়। পাঁড়য়াছে যে, তাহার ফলে আমাদের 

সমাজের সকলেই নিরুৎসাহ দৈবপরারণ এবং নিতান্ত অলস হইয়া 

পড়িয়াছেন। কথায় কথায় «গ্রহের ফের” এবং «গ্রহের দৃষ্টি” তাহাদের 

সমস্ত জীবনকে জড় এবং অসহায় কারয়া রাখিয়াছে। কলেজের গণিত- 

জ্যোতিষ শাস্ত্রের এবং দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এবং সুদক্ষ অধ্যাপকের 
উপদেশে সুর্য্য-চন্্রগ্রহণের হেতুভূত ভূচ্ছায়া বা রাহ গ্রহকে নিজ 

চন্ষরিক্দিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিরাও এবং তদৃবিষয়ের পরীক্ষায় 

“প্রশংসার সহিত পাশ করির1৮ও ছাত্র বাড়াতে ফিরিয়া আসিয়াই সেই 

সম্পূর্ণ কাল্পনিক 'রাহুগ্রহের' উদ্দেশ্তে পৃজা-পাঠ, মণিরত্বাদি উপহার 
প্রদান করিতে থাকেন এবং “রাহুগ্রহের কুৃষ্টি” হইতে পরিব্রাণ-লাতের 

জন্য অমুক জ্যোতিষমার্তণ্ডের প্রদত্ত তাবিজ; মাছুলি অথবা বত্রাঙ্থুরীয় 
অতি ভক্তির সহিত ধারণ করিতেছেন। বড় বড় বিদ্বান্ ব্যক্তিবর্গের 

কুসংস্কারের দ্বারাই কলিকাতা সহরে প্রায় পঞ্চাশ জন জ্যোতিষী এই 

দুর্দিনেও “রাজার হালে” জীবনযাত্রা! নির্বাহ করিতেছেন । 
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|] ৩ ] 

জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর পাতড়া পঠন _ বড় বা ছোট, পঞ্িত বা 
মূর্খ, যে কোনও জ্যোতিষ-ব্যবসায়ীর নিকট তাহার জীবিকার নিমিত্ত 
স্বরূপ এই বিদ্যার কথ। তুলিলেই তিনি সদর্পে পাতড়। পাড়িয়৷ থাকেন-_ 

“সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্র, চন্দ্রার্কে *যত্র সাক্ষিণে।» 
মন্্বার্থ -দেখিতেছেন না মহাশয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র কিরূপ জাগ্রত, কিরূপ 

সফল, স্বয়ং চন্দ্র-সূর্য্য ইহার সাক্ষী ।_-এমন শাস্ত্রে যে অবিশ্বাস করে 

_ইত্যা্দি। 
[ ৪ ] 

বারাণসী ধামে সে কালে ৬বাপুদেব শাস্ত্রী এবং তাহার পরে তাহার 

সুযোগ্য ছাত্র ৬সুধাকর ছুবে ভারত প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষী বলিয়। 

৬বাপুদেব শান্্রী ও ৬স্ধাকর বিখ্যাত ছিলেন। তাহারা উভয়েই কিন্ত 

ছুবে বলিতেনফলিত ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবসাধ্বিগণকে 

জ্যোতিষ শীস্তের ব্যবসায়ীর! «প্রচ্ছন্ন তস্কর” বলিতেন। ইহার কারণ 
'প্রাহন তর আছে। যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাক্ষী স্বয়ং 

চন্দ্র-সথধ্য) উহ] বেদাঙ্গ জ্যাতিষ অথবা গণিত-জ্যোতিষ (48:000105) 

এবং উহার সাহায্যে চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রাির উদয়ান্ত, অয়ন নির্ণয়, গ্রহাদির 

গতি এবং গ্রহণার্দির গণনা কর] গিয়া থাকে, এবং এই জোতিষ শাস্ত্রের 

সাহায্যেই অতি প্রাচীনকালের আধ্য খষিরা যজ্ঞাদি সম্পাদানের সমুচিত 

যথাবিহিত কালের নিকপণ করিতেন। এই শাস্ত্রই প্রকৃত বা সত্য 

আধ্য-জ্যোতিষ শাস্ত্র । প্রাচীন তারতবর্ষেই উহার জন্ম হইয়াছিল এবং 

তথা হইতে যুরোপে প্রবর্তিত হইয়াছে । তথাপি, উহার দ্বার! নারী বা 
নরের জন্ম, বিবাহ, স্থানান্তরে যাত্র। অথবা তাহাদের জীবনের কোনও 
অংশের শুভাশুভ ফলের নির্ণয় হইত না) এবং উহার উদ্দেশ্ঠুও তাহা ছিল 

না। বৈদিক অধ্যয়ন, অধ্যাপনাদ্দি হইতে যাগযজ্ঞ এবং সংস্কার 
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কর্মাদির যথাযথ কাল নির্ণয়ই উহার উদ্দেস্ত ছিল এবং এখনও 
বেদাঙ্গজ্যোতিষ শাস্ত্রের সেই উদ্দেশ্ত অপরিবর্তিত রহিয়াছে। 

[ ৫ ] 

মেষ, বৃষাদি দ্বাদশ রাশি ; রবি, সোম প্রভৃতি সাত বার এবং উক্ত 

রাশি এবং বার হইতে কল্পিত বারবেলা, কালবেলা, জাতকের বর্ণ 
ফলিত-জ্যোতিযের এবং লগ্নার্দ নির্ণয় এবং তাহার আনুষঙ্গিক 

আদিম জন্মভূমি শুভাণতত ফলাফল নির্দেশস্চক ফলিত- 
জ্যোতিব [অথবা 01018] 49৮০1০£] শাস্ত্রের আদিম জন্মভূমি 
কালডিয়৷ দেশের বাবিরুষ (7387))107) নামক মহানগর এবং তথা হইতে 

মুনানী (0001878 বা ৮৮08), গ্রীক অথবা যবনেরা এপিয়া, 

আফ্রিকা, যুরোপ মহাদেশের সর্বত্র উহার আমদানী করিরা 
দিয়াছলেন। | 

1 ৬ 1 
মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্বের একতম রত্ব বরাহমিহির (১) 

নামক জ্যোতিষী পঞ্ডিতের অজ্ভ্যুদয়ের পূর্বের্ব উক্ত ফলিত জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রের প্রচলন যে আমাদের এই ভারত 

বরাহমিহির ভারত খণ্ডে রঃ 

আদি প্রচারক যোগ্য প্রমাণ এবং বরাহমিহির প্রণীত বৃহৎ 

সংহিতা প্রভৃতি পুস্তক অপেক্ষা উক্ত বিদ্যার কোন প্রাচীনতর 

গ্রন্থও অগ্ভাপি আবিষ্কৃত হর নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন 

সপ পপ অপ প জজ সদ াসপপ্পশ্পীত ০ 

(১ বরাহমিহির--দেশের সাধারণ কুসংস্কারের ফলে বরাহ পিতা, মিহির পুত্র 

এবং খন! গিহিরের বিছুধী পত্রী--এই ভাবের আষাঢে গল্প রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছে 

এবং অনেকে দেই উপকথাকেই সত্য ইতিহান মনে করিয়া! কত উচ্ছসময়ী রচনায় 

_দ্বেশ ভাসাইয়াছেন। 
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পঙ্ডিতগণের মতে-_বিক্রমাদিত্য খৃষ্টপূর্ব ৫৬ অন সংবৎ প্ররর্তন 
করিয়াছিলেন এবং ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি 

বৈদিক অবৈদ্িক মতের নয় জন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত তাহার সভা 

অলম্কত করিতেন। কিন্তু আধুনিক [ অর্থাৎ ঘুরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ] 
অনেক পগ্ডিতের মতে-__নবরত্ব এবং তাহাদের আশ্রয়দাত। বিক্রমাদ্িত্য 

খুীয় ষষ্ঠ অথবা পঞ্চম শতাব্দে বি্ধমান ছিলেন। এই উভয়বিধ মতের 

মধ্যে যে কোনও মতই গৃহীত হউক, তাহাতে বিশেষ আপত্তির কারণ 

নাই কিন্তু একথা নিব্বিবাদ সত্য যে, বরাহমিহিরাচার্ধ্য গন্ধার এবং 
বাহিলিক (11090611) 46227015069) 17101001710 73810) ) দেশের যবন 

জাতীয় এক বা ততোহধিক আচার্যের নিকট হইতে উক্ত অভিনব 

ফপিত-জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উহা ভারতখণ্ডে প্রচলিত 

করিয়াছেন এবং এই কথ! তিনি স্বয়ং স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি 

প্রসন্নচিত্তে [ প্রকৃত পঞ্ডিতের মত] [লখিয়াছেন যে, “যবনেরা শ্নেচ্ছ 

হইলেও পরম পণ্ডিত, সুতরাং তাহারাও খধিগণের মত পুজার যোগ্য» 
যবনদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ইহার নাম “যবন-জ্যোতিষ+» 

এবং ফলের আদেশ আছে বলিয়া «ফলিত-জ্যোতিঘ”_ হইয়াছে। 

[ ৭ ] র 

আমাদের দেশের প্রাচীন শাস্ত্র, মহাকাব্য অথবা মহাপুরাণেতিহাস 
[যেযষন রামায়ণ এবং মহাভারত প্রভৃতির] প্রভৃতির মৌলিক 

লগ্ন, কালবেলা, জাতকের _ মেষ, বৃষাদি দ্বাদশ রাশি? রবি, সোমাদি সপ্ত 

রাশি, গণ এবং বিবাহের. বার এবং তাহাদের সমবায়ে উদ্ভুত লগ্ন, 
যোটকা্ি বিচার জামিত্র, হ্ারবেলা, কালবেলা, কুলিকরান্তি, 

জাতকের রাশি, গণ এবং বিবাহের যোটকাদি বিচার প্রভৃতি সম্বিত ম্হা- 

বিস্তৃত এবং জটিল এই যবন-জ্যোতিষ অথব| ফলিত-জ্যোতিষের কোনও 
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কথা নাই। যে সমস্ত প্রাচীন শাস্তগ্রস্থের পুস্তকে এই নৃতন শাস্ত্রের এবং 
সেই শান্ত্রোল্লিখিত বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়1 যায়, সেই সেই 
অংশ আমাদের মতে-_খুষ্টজন্মের পরে [আধুনিক প্ডতগণের মতে-- 

খুষ্টীয় পঞ্চম অথবা! ষষ্ঠ শতাব্দীর পরে] প্রক্ষিপ্ত অথবা সংযোজিত 

হইয়াছে। কালিদ্রাসের রচিত কুমার-সম্ভবার্দি কাব্যেই ফলিত- 

জ্যোতিষ সংক্রান্ত কথ সব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয় যায় এবং তাহার 

অপেক্ষা প্রাচীনতর [প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাচীনতর, প্রক্ষিপ্তাংশ পরিপূর্ণ 

অথব! নকল পুথি নহে] কোনও শাস্ত্রে অথবা কাব্যার্দিতেও রাশি, 

লগ্নাদ্রির উল্লেখ নাই। 

[৮] 

যেকোন পঞ্জিকার যে কোনও সংক্রান্তির বর্ণনার সংশ্রবে রাশি- 

চক্রের (?০01091 0170]9এর ) চিত্র মুদ্রিত দেখিতে পাওয়| যাইবে । 
র/শিগুলির নাম যাবনিকা আমাদের বেদাঙ্গ জ্যোতিষ অথবা গণিত 

শব্দ হইতে অনুবাদ্িত জ্যোতিষ সম্মত ভ চক্রকে [সপ্তবিংশ নক্ষত্র 

মগ্ডলকে] অবলম্বন করিয়া ২৭ নক্ষত্রের ২$ সপাদ দ্বিনক্ষত্র লইয়া 

মেষার্দিযে এক রাশি কল্পিত হইয়াছে এবং বর্তমান সৌরমাস ও 

বৎসর যে উক্ত দ্বাদশ রাশির উপরই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা! সকলেই 

অবগত আছেন। মেষ, বুষাদি রাশির ঘে নামগুলিও যে ধাবনী ভাষায় 

[গ্রীক এবং তৎসস্ৃত লাতিন ভাষার] শব হইতে আমাদের দেশে 

যথাযথভাবে গৃহীত এবং অন্ুবাদিত হইয়া! ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও 

সুবিদ্বিত; যেমনঃ মেষ 41198) বৃষ - 088১ মিথুন ৯ 9920101? 

কর্কট _ 080082)  সিংহ-51,90১ কন্তা_ 12০) তুল1-141018, 

বৃশ্চিক _ 3০9০10107) ধনু _ 92216697508 মকর _ 98107100205 কুস্ত লু 

40081108 এবং মীন _ 18098. যাহা হউক, রাশি চক্রের চিত্র খুলিলেই 
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দুষ্ট হইবে যে, মেষরাশির চিত্র, চক্রের সর্ববোর্ধ স্থানে রহিয়াছে, 
লক্ষণ দ্বারাই ফলিত. এবং বৃষাদ্দি একাদশ রাশির চিত্র «মধ? হইতে 
জ্যোতিষের যাবনিক দক্ষিণাবর্তের পরিবর্তে বামাবর্তে [অর্থাৎ আর্ধ্য 

জন্ম নিণিত হইয়াছে সতভ্যতান্থমোদিত লিপির পদ্ধতি মত ক, থ 
ইত্যাদি লেখার গতির মত বাম হইতে ডাইন দ্বিকে না হইয়া, সেমিটিক 
হিক্র, আরবী ইত্যার্দি লিপির প্রথামত ভাইন হইতে বাম দিকে] অগ্রসর 

হইয়াছে। এই বিপরীতভাবে রাশিচক্র সন্নিবিষ্ট করার হেতু অনুসন্ধান 
করিতে গেলে সর্ধপ্রথমে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, খষ্টপৃর্বক 
অন্ততঃ সার্ধ দ্বিসহত্র [আড়াই হাজার] বৎসর পুর্ব হইতে কালৃডিয়া এবং 

এসিরিয়া [বাবিকুষ বা 88১1, নিনেভা বা নাইনিভা প্রভৃতি নগরে] 
দেশে সেমিটিক সভ্যতা, শিক্ষা এবং লিপির প্রচলন হইয়াছিল এবং কাল্- 

ভিয়া দেশেই রাশিচক্রের চিত্র প্রথমে লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছিল । 
আরও একটা অতি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের 

শাস্ত্রের মতে-_সূর্য্য-চন্দ্রাি গ্রহসকলেই পুরুষ, কিন্তু ধাহার৷ ইংরাজী 
অথবা! যুরোপীয় যে কোনও ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তাহার 

সকলেই জানেন--সে দেশের লোকের মতে চন্দ্র বা 2100 পুরুষ 

নহেন, পরন্ত স্ত্রী, নহেন, পরস্ত ৭1১০ । চন্দ্রের এই লিঙ্গ বিপর্য্যয় 

যবন জ্যোতিষসম্মত। দেখুন সেই সাংঘাতিক বচন-_- 

«পুংসাং হুর্য্যারবাগীশা যোষিতাং চন্ত্রভার্গবৌ ৮ 

অর্থাণ্ সুর্যা, মঙ্গল এবং বৃহস্পতি [যথাক্রমে 176 900) 2197৪ এবং 

০16০: পুরুষ; আর চন্দ্র এবং শুক্র []79 11০00. এবং ড6708] 

সত্রীলিঙ্গের অধিপতি ! এই মত গৃহীত হইলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের, 

জন্মের বৈদিক গ্রতিহ্য এবং অস্ুর-গুরু মহাকবি শুক্রাচার্য্যের যশোরাশির 

আখ্যান, এমন কি সুবিখ্যাত “তারকা ময়” মহাযুদ্ধের হেতুভৃত বৃহস্পতির 
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পত্বী তারার সহিত ছিজরাজ চন্দ্রের প্রণয়ব্যাপার এবং বৈদিক পুকুরবার 
পিতা বুধের জন্মেতিহাস প্রভৃতি সবই পরিত্যাগ করিতে হয় এবং 
“ব্রাহ্মণগণের রাজা [«সোমো রাজ ব্রাহ্মণানাম্৮] চন্দ্র”১--এই বেদ- 
বাদকে নস্তাৎ করিয়া চন্দ্রর্দেব এবং ভার্গব শুক্রাচা্যকে শাড়ী, সেমিজ 

অথবা গাউন বনেট প্রভৃতি পরিয়া “মেয়ে মানুষের সমুচিত” ব্যাপারে 
যোগদান করিতে হয়!! সেযাহাই হউক, রাশিচক্রের চিত্রে মেষাদি 

রাশির চিত্র বামবর্তে লিখিবার প্রথা এবং চন্দ্র ও শুক্রাচার্ষ্যর স্্রীত্ব এই 

উভয় লক্ষণের দ্বারাই ফলিতঃ-জ্যোতিষের সেমিটিক_ অথবা যাবনিক, 
জন্ম ধরা পড়িয়া গিয়াছে । 

০ শা পপ এরপর জা 

[ ৯ এ 

প্রচলিত পাঞ্জকাগুলির “জ্যাতিষবচনার৫থ৮ নামক অংশে যে সকল 

ছন্দোময়ী রচনা সংবলিত শ্রোক “প্রমাণস্বরূপ” অধ্যান্ৃত হইয়াছে, 

প্রচলিত পঞ্জিকাগুলির সেগুলি ভারতখণ্ডে মুসলমান প্রবেশের পুর্বব- 

ছন্দোময়ী প্লোক তর কালে রচিত হয় নাই এবং উহাদের 

অধিকাংশই [শতকরা ৯৯] খলজীকুলভূষণ বখ্তিয়ার নন্দন মোহাম্মদ 
কর্তৃক গৌড় বিজয়ের শতাধিক বৎসর পরে রচিত হইদ্বাছে। এই 

বৈদিক গ্রন্থে ও রামায়ণ, মহা- পরিচ্ছদের প্রথমে যে বার প্রকরণ লিখিত 

ভারতে বারের উল্লেগ হইয়াছে [এবং আজকাল আমরা যে “শনি, 

মঙ্গলবারের» নামে অভিভূত!] সেই রবি সোমাদি বারের নামোল্লেখ 
বৈদিক গ্রন্থের কথা দূরে থাকুক, রাশায়ণ, মহাভারতেও নাই। বারের 
সম্বন্ধে যে কথা, মেষ, বৃষাদি রাশির সন্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা 
যাইতে পারে, অর্থাৎ, খৃষটপূর্বব যুগের কোনও গ্রন্থে উহাদেরও উল্লেখ 

নাই। যদি রাশি এবং বারগুলিকে যরন বলিয়া! আমাদের শ্তদ্ধাচারা 

সমাজের “পংক্তি* হইতে উঠাইয়। দেওয়। হয়, তাহা হইলেই রাজমার্তও 
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জ্যোতিস্তত্ব, তাজক [এই কথাটী ফরাসি ভাষার] এবং মুহূর্ত চিস্তামণি 
প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থাবলীর বণিত লগ্ন, জাতকের রাশিগণ এবং 
ঘোটকাদির এবং বার-বেলা, কালবেলা ও কুলিকরাত্রি প্রভৃতির 

বিভীষিকা বা আপৎ সবই স্বয়ং দূরীভূত হইয়া যায়। আরও এই ষে 
বঙ্গদেশে প্রায় এক সহ বৎসর হইতে চারিবর্ণ এবং পছত্রিশ জাতি”্র 

হিন্তু সমাজে নৈশ বিবাহের [রাত্রিতে বিবাহের] প্রথা চলিয়া আসিতেছে 

এবং বেদসন্মত দিবা বিবাহের অমুলক নিন্দাবাদ ঘোষিত হইতেছে, 
তাহারও মূলচ্ছেদ হয়। 

[১০ ] 

দিবাভাগে বিবাহ_ পঞ্জিকা “জ্যোতিষব্চনার্৫থের” মধ্যে একটী 

অতি ভয়ানক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় £-- 

«বিবাহে তু দ্বিবাভাগে কন্ঠা৷ স্যাৎ পুত্র বঞ্জিতা। 
বিবাহানল [বিরহানল] দগ্ধ! সা নিয়তং স্বামিঘাতিনী ॥৮ 

'“অস্তার্থঃ--[পি, এম, বাকৃচির পাঁজিতে] দ্িবাভাগে বিবাহ হইলে কঙ্তা 

পুত্র বঞ্জিতা ও বিরহানলদগ্ধা এবং স্বামিঘাতিনী হয়।” পি, এম, 

বাকৃচির পঞ্ডিতের! প্রাচীনতর এবং রঘুনন্ধন সম্মত «বিবাহানলদগ্ধা” 

[বিবাহের উপলক্ষে যে আগুন জালান হয়, তাহাতেই স্বামীর সহিত 

এক চিতায় দগ্ধ হন--কিংবা স্বামীকেই করেন] পাঠটীকে 

বদলাইয়া «বিরহানলদগ্ধা৮ করিয়াছেন। এই পরিবর্তন যে সম্পূর্ণ 

অহৈতুক নহে, তাহা পরে দেখা যাইবে। শ্রীন্রীবটতল] সম্মত” 

পাজিগুলিতে “জ্যোতিষবচনার্থ” পয়ারচ্ছন্দে লেখা হইত [বোধ করি 

এখনও হয়]। উহাতে উক্ত শ্লোকের অন্তিম ছই পাদের অনুবাদে 

ছিল $-- | 
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“রক্তবন্ত্র পরিধান কান্দিতে কান্দিতে। 

স্বামীরে দহিতে যায় শ্বশান ভূমিতে |” 
কি সর্বনাশ! বিবাহের উদ্দেশ্ঠই পুভ্রের উৎপাদন; যদি দ্রিনের বেলা; 

বিবাহ দ্বিলে মেয়েটি বন্ধ্যা অথব] মৃতবৎস] হয়ঃ চিরকাল স্বামি- 

বিচ্ছেদাথ্িতে ভম্মীভূত হয় [কিংবা বৈবাহিক অগ্নিতেই মৃত স্বামীর সহিত 
সহমৃতা বা সতী হয় কিংবা! তাহাকে স্বামীর মুখাগ্নি করিতে হয়] 

এবং নিশ্চয়ই স্বামিধাতিনী হয়, তবে কে এ সর্বনাশের কার্য্যে অগ্রসর 

হইবে, অথবা] কে-ই বা এরূপ ভয়ঙ্কর বিপদ কাধে লইয়া বিবাহ 

করিবে, বল? 

যাহা হউক, এই সাংঘাতিক শ্লোকরচয়িতা পঙ্ডিত মহাশয়ের আসল 

উদ্দেশ্ত কি ছিল? যদ্দি সত্যযুগ হইতে এই দেশে হিন্দু সমাজে 
নৈশ বিবাহ প্রথার একচ্ছত্র রাজত্বই ছিল, 

“দিনের বেল! বিবাহ হয়”»_-এরূপ কথাও, 

যদি সেকালে একান্ত অশ্রত এবং অপরিচিত ছিল, তবে এই 

বাগ্বজ্রের স্ষ্টির তো কোনই প্রয়োজন উপলব্ধি হয় না। যে দেশে 

সাপই নাই, সে দেশে সাপের ওঝা কিংবা সপদংশনের প্রতিষেধক 

বা মন্্রৌবধের কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না; এবং যে দেশে 

চুরি, ডাকাতি নাই, সে দেশে উহা! নিবারণের জন্য কোনও আইনও 
থাকে না। আমাদের তো সুস্পক্ট মনে হয় যে, শ্রোত-ম্থার্ত শাস্ত্র 

লেখকের মন্তব্য 

০ 

[এখনও ওড়িশা দেশের ব্রাহ্মণসমাজে আছে], এবং কোনও কারণে 
সেই প্রথা রহিত করার কোনও বিশেষ আবশ্তকতা উপস্থিত হওয়ায় 

সাধারণকে পূর্ব প্রচলিত প্রথান্থসরণ হইতে নিবৃত্ত করণের উদ্দেশ্টেই 

এ বিষম বিভীষিকাময় শ্লোকটির স্থষ্টি হইয়াছিল। 

ঠিক তুল্যরূপ কারণেই সুসত্য সমাজের সর্বত্র সুপ্রচলিত সনাতন 
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€ 01015919391 ) যৌবন বিবাহ ( [01997] 1097155 ) প্রথার পরিবর্তে 

প্রাচীন কালে বিবাহের শিশু বিবাহের (400700১9181 27201526 ) 

লগ্ন বিচার প্রথার প্রবর্তন আবশ্তক হওয়ায় কম্তার জনক 

এবং নিবাভাগে বিবাহ বা অভিভাবকবর্গের অনত্যস্ত বিষয়ে কুচি 
উৎপাদনের উদ্দেশ্তে “যুবতী কন্ঠাকে অবিবাহিত অবস্থায় গৃহে রাখিলে 

পিতা) পিতামহ অথবা ভ্রাতা প্রভাতি অভিভাবকগণ জীবিত অবস্থায় 

সমাজচ্যুত এবং পরলোকে উর্ধাতন এবং অধস্তন পিতৃপুরুষগণের সহিত 

নরকম্থ এবং তথায় তাহাদিগকে অতি বিকট ও বীভৎস পানীয় বিশেষ 

নিয়ত পান করিতে হইবে” ইত্যাকার কতকগুলি শ্লোক রচিত এবং 

প্রাচীনতর খধিগণের সঙ্চলিত শান্ত্রের ভিতর প্রক্ষিপ্ত কর] হইয়াছিল এবং 

লেই গ্লোকের উপর নির্ভর করিরা রঘুনন্দনাদ্ি নব্য ম্মার্তেরা ভীষণাধিক 

ভীষণ ব্যবস্থা প্রচলিত করিরাছিলেন। হিন্দুদিগের বিবাহ একটী প্রধান 

বৈদিক সংস্কার, বেদ অথবা বেদসন্মত শাস্্রগ্রন্থাদিতে নৈশ বিবাহের 

কোনও ব্যবস্থা নাই। সেই জন্য, এবং তুল্যরূপ আরও অনেক কারণে, 

বেদকেই অধঃক্কৃত করিরা “বর্তমান যুগে বৈদিক মন্ত্র বিষহীন সপের গ্ায় 

এবং বৈদিক বিধান ষণ্ পুরুষের ন্ঠায় নিক্ষল এবং তাহার পরিবর্তে 

তান্ত্রিক মন্ত্রাদি এবং তান্ত্রিক বিধি-ব্যবস্থাই সগ্ঠঃ ফলপ্রদ, ইত্যাকার 

বহু শ্লোক [ প্রধানতঃ অনুষ্টত বৃত্তের ] রচিত হ্ইয়াছিল। 

[ ১১] 

বাহা হউক, দিবাবিবাহ প্রতিষেধ এবং সুতহিবুক লগ্নাদি ভিন্ন বিবাহ- 
সংস্কার কর্তব্য ইত্যাদি ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করিলে 

কি ফল হইয়া থাকে, তাহার পরীক্ষা করা আবশ্তক। মিখিলাধিপতি 

বাঞ্গধি জনকের মত শাস্ত্রজ্জ এনং সদাচারনিষ্ট রাজ্য সেকালে আমাদের 

প্রাচ্য" প্রদ্বেশে যে আর দ্বিতীয় ছিলেন না, .তাহা সর্ববাদিসন্মত । 
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তাহার সমসাময়িক মহধি বাব্ীকি, রামচরিত অবলহনপুর্বক থে অনুপম 
রামায়ণ কাব্য লিখিয়াছেন, তাহাতে সম্পূর্ণ সত্য ঘটনাই বিবৃত 
হইয়াছে, সংশয় নাই। বাল্সীকি, রাষারণের [ বঙ্গবাসী সংস্করণ ] 

আদ কাণ্ডের ত্রিসপ্ততিতম সর্গে মহারাজ দশরথের পুত্র চতুষ্টয়ের 

সহিত রাজধি জনকের ছুই কন্া [সীতা ও উর্মিলা] এবং তাহার ছুই 

ভ্রাতুষ্পুত্রীর [ মাগুবীর ও শ্রতকীত্তির ] শুভ-বিবাহ বধিত হইয়াছে। 
উক্ত সর্গের ১নং [ যশ্সিংস্ত দ্রিবসে রাজা চক্রে গোদানমুত্তমম্ ] হইতে 
৩৬নং [.*..*যখোক্তেন ততশ্চক্ুধিবাহং বিধি পূর্ববকম্] সংস্কৃত 
শ্লোকাবলী এবং তাহাদের মর্খ্বান্তবাদ যিনিই মনোযোগ সহকারে পাঠ 

করিবেন) তিনিই দেখিবেন যে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র এবং শতানন্দ 

প্রমুখ অতি প্রসিদ্ধ মহধিগণের তত্বাবধানে ধার্িকাশ্রে্ঠ [উভয়েই 
নুর্য্যকুলজাত; কবি কৃত্তিবাস ত্রযে পড়িয়া জনককে চন্দ্রবংশজ, 

বলিয়াছেন] ছুই আদর্শ নরপতি নিজ নিজ পুক্র-কন্ঠার বিবাহ- 
সংস্কারের আগ্যোপান্ত দিনের বেলায় সম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত 

[ ব্রিসগুতিতম ] সর্গের অষ্টম শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিত আছে যে, 

প্রভাতকালে রাজা দশরথ তাহার চারি কুমারকে সঙ্গে লইয়া কন্যাদাতা 

রাঙা জনকের দানক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বে, সম্প্রদদানের এবং 

সংস্কার-কার্য্যের যাবশ্ীয় উপাদান আয়োজন প্রস্তুত করিয়া জনক 
তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং বরপক্ষের শুভাগমনের সঙ্গে- 

সঙ্গেই বৈবাহিক অগ্নি প্রজ্বালন এবং প্রাথমিক হোম হইতে আরন্ত 

করিয়া জ্যেষ্ঠানুক্রমে একে একে বর চতুষ্টয়কে কন্টাচতুষ্টযী সম্্রদান 

এবং আনুষঙ্গিক অগ্নি পরিক্রমা প্রভৃতি সংস্কারের যাবতীয় কাধ্যই 

[ সম্ভবতঃ অপরাহ্ের পৃর্বেেই ] একই দিনে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 

এই আদর্শ বিবাহের বর্ণনা [১ হইতে ৩৬নং শ্লোক] পড়িয়া দেখিতে 

পাওয়] গেল £- 

১। বর-কন্ঠার রাশি, গণাদির বিচারের কোনও সংবাদ নাই। 
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২। বিবাহ দিবাঁভাগে হইয়াছে। 

৩। কোন লগ্ন নির্দিষ্ট করিবার সংবাদ নাই) বরঞ্চ একে একে চারি 

ভ্রাতার বিবাহ হওয়ায় কোনও লগ্ন নির্দিষ্ট না হওয়াই স্বান্ভাবিক %. 

কারণ-_সাগ্রিক ক্ষত্রিয়ের ক্রমে ক্রমে চাবিটী বিবাহ-সংস্কার সুসম্পন্ন 

হইতে পারে। এরূপ সুদীর্ঘ লগ্নকাল কোথায় পাওয়া যাইবে ? 

তবে, এই ৭৩ সর্গের পূর্ববন্তী ৭১ এবং ৭২ সর্গে লিখিত আছে যে, এই 

চারিটী বিবাহ ভগদৈবত উত্তর ফন্তুনী নক্ষত্রে সুসম্পন্ন হইবার কথা-. 

বার্তা স্থির হইয়াছিল । আমরাও জানি__আধ্য জ্যোতিযে নক্ষত্র মণ্ডলের 

অস্তিত্ব এবং কার্ধ্য বিশেবে শুভাশুত এবং স্ত্রী পুং ভেদে নক্ষত্রবিচার পূর্বে, 

ছিল। ক্যালডিরা দেশে প্রথমে রাশিচক্রের কল্পন] গৃহীত হয় এবং 

তৎপরে রাশি হইতে যবন জ্যোতিবীরা। লগ্নাদির আবিষ্কার করেন। 

যাহ] হউক, রামারণের (২) আদিকাও বা বাল- 

কাণ্ডের আষ্টাদশ সর্গে [ বঙ্গবাসী ] শ্রীরামচন্্রাদির 

জন্ম বিবরাণ তাহাদের চারি ভ্রাতার জন্মলগ্র [এবং জন্মকুগুলী প্রস্তুতের 

উপাদান] প্রদত্ত আছে দেখিতে পাওয়া ধায়। কিন্তু এসকল অংশ. 

পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 

রামায়ণ 

| ২] 

কেবল বান্ীকি প্র্নী ত রামায়ণেই যে শ্রীরামচন্দ্রার্দির বিবাহ দিবা- 

ভাগে এবং লগ্রাদ নির্ণর ও বর-কণন্ার রাশিগণাদির বিচার না করিয়াই 

(২) বাকি রামায়ণের পুথির প্রথনতঃ গৌড়ীয় [ বাঙ্গাল! দেশের--উহাতে মাত্র ছয় 

কাণ্ড আছে,-_সপ্তম বা উত্তরকাও ন|ই। উহা ইটালীদেশে 'গোরেশিও' কতৃক মুদ্রিত হইয়া- 

ছিন; কলিকাতায় পুনমু্জিত হইতেছে! দ্বিতীয়তঃ 'উদীচ [কা'্দীর দেশের] এবং তৃতীয়তঃ 

'দাক্ষিণাত্য' [মহারাষ্ট্র দেশের,__বঙ্গ বারী সংস্করণ, উত্ত দাক্ষিণাত্য পুথি হইতে পুনমু'্িত] 

_ এই তিনভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভে আছে। দাক্ষিণাত্য সংখরণে প্রন্িপ্তাংশ সর্বাপেক্ষা 

যে অধিক, তাহা সর্ববাদিসম্মত | | 
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নিপ্পন্ন করিবার একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা! নহে। 
মহাভারতে [জরৎকাকর বিবাহ প্রথম এবং বিরাট ছুহিতা উত্তরার বিবাহ 

'অস্তিম] যে এগার বারটি বিবাহের বর্ণনা আছে, তাহাদের মধ্যে কোনও 

টিতেই বর-কন্তার রাশিগণাদির [যোটক] বিচার, 'সুতহিবুকা”দ্ি লগ্ন 

নির্ণয় অথব1 রাত্রিবিবাহের প্রথা অন্ুস্থত হয় নাই; এবং প্রাচীন 
মহাপুরাণ [ বায়ু মত্ম্ত এবং বিষণ এই তিনখানিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ] 

গুলর একখানিতেও আমরা ফালত জ্যোতিষের কোনও _ আদেশ, 

প্রতিপালনের দৃষ্টান্ত পাই নাই। আর, এরূপ অদ্ভুত বিষয় পাইবার 

(কোনও সম্ভাবনাও নাই। 

[ ১৩ ] 

আমাদের স্বাধীনতার এবং স্বারাজ্যের সুবর্ণময় যুগে পূর্ণযৌবনে 
নরনারীর বিবাহ হইত এবং ক্ষত্রিয় বীরজাতির মধ্যে দৈব, গান্ধর্বব) প্রাজা- 

পত্য এবং রাক্ষন[ মিশ্র বা অমিশ্রভাবের ] বিবাহের এবং ব্রাহ্মণ জাতির 

মধ্যে দেব এবং প্রাজাপত্য বিবাহের সমধিক প্রচলন ছিল । এই বিবাহ- 

গুলির মধ্যে গান্ধব্ব এবং প্রাজাপত্য বিবাহে বর-কন্ঠার পরস্পর অনুরাগ- 

সঞ্চার এবং মনোনয়ন পূর্বেই ঘটিত। উহাদের পার্থক্য এইমাত্র ছিল 
থে, গান্ধবর্ব বিবাহে কন্তার অভিভাবকের অনুমতির কোনও অপেক্ষা 

থাকিত নাঃ প্রাঞ্জাপত্য বিবাহে বর-কগ্ঠার মনোনয়নের বিষয় কন্ঠার 

অভিভাবককে জানান হইলে, তিনি সন্মতি দিয়া বলিতেন,_-“হা, 

তোমর1 উভয়ে একত্র বিবাহবন্ধনে সংযুক্ত হইয়া ধন্াচরণ কর।” রাক্ষস 

বিবাহে বর বা বরপক্ষের লোকে ডাকাতি করিয়া কন্তাকে লইরা যাইত। 
দৈববিনাহে কনার অভিভাবক [ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির বা বৈশ্ ; সেকালে 

অনুলোম বিবাহ প্রচলিত থাকার ব্রাহ্মণ দ্বিজমাত্রেরই কন্যাকে বিবাহ 

করিতে পারিষ্তন ] কোনও বৈদিক বজ্ঞ করিবার সময়ে, নিজের যুবতী 
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কন্তাফে বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়! যজ্ঞবেদিতে আনিয়া সেই যজ্জের 
কোনও খত্বিকৃকে [ পুরোহিতকে ] যজ্জের দক্ষিণাম্বরূপ দান করিতেন। 
রাজা মহারাজার্দের পুর্ণযৌবনা কন্ঠারা স্বয়ংবর করিতেন এবং প্রায় 
প্রত্যেক স্বয়ংবরেই [ যেমন সীতার, দ্রৌপদী, ইত্যাদি ] বরের বীর্ধ্য 
পরীক্ষার একটা আয়োজন থাকিত। আস্ুর বিবাহ বৈগ্ত-শৃদ্রদের জন্যই 

নির্দিষ্ট ছিল। উহা কেবল উচিত বা অনুচিত মূল্যে কন্ঠা কিনিয়া 
আনার ব্যাপার । আর» পৈশাচ বিবাহ জঘন্য বলাৎকার মাত্র, এবং 
উহা! কোল, তীল এবং শবরাদ্দি অসত্য সমাজেই প্রচলিত ছিল। 
রাজাদের মধ্যে রাজ্যগুকমূলক বিবাহও চলিত। এই বিবাহগুলির মধ্যে 
একটিতেও বর-কন্ঠার রাশিগণ এবং যোটকাদি বিচার করিবার এবং 

লগ্রা্দি নির্ণয় করিবার সুদূর সম্ভাবনাও ছিল না। 
[ ১৪ ] 

কেবল রামায়ণ এবং মহাভারতাদিতে যে ফলিত-জ্যোতিষের আদিষ্ট 

বা উপদিষ্ট বৈবাহিক অথবা ঘাত্রিক রাশিগণ, লগ্ন এবং বারবেল! 
কাঁলদোষের বিভী- কালবেলা প্রভৃতির কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, 

ষিকার স্ষট তাহা নহে; বৈদিক গৃহস্থত্র এবং মন্বাক্ি 

প্রাচীন স্ত্তিশাস্ত্রের কোথায়ও বর-কন্া নির্বাচনের সময় তাহাদের 
বংশমর্য্যাদা, বংশপরম্পরাগত ধাশ্মিক সদদাচার, শারীরিক এবং মানসিক 

গুণাবলী তিন্ন তাহাদের রাশি, গণ অথবা বর্ণাদি মেলনের কিংবা 

কোনও *লগ্র ধরিয়া অথবা রাব্রিকালে বিবাহের অবশ্তকর্তৃব্যতা 

দুরে থাকুক» উহাদের সম্বন্ধে একটা কথাও নাই। অধিক কি, 

্মার্ভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের “উদ্বাহতত্বে” [৯০ পৃষ্ঠা, বঙ্গবাসী] 
বাৎস্তায়নের নামের দোহাই দ্রিয়া৮ বিবাহে নিষিদ্ধ মাসগুলির 

[ আধাড়ঃ শ্রাবণ, ভাত্র, আশ্বিন, কান্তিক, পৌষ এবং চৈত্র এইগুলি 
নিষিদ্ধ] তালিকা শ্লোকাকারে নিবন্ধ আছে, এবং যে সেই “আঘাচে 

৮৬০] 
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ধনধান্ ভোগরহিতা নষ্টগ্রজা শ্রাবণে” ইত্যাদি শ্নোকটি পপ্রিকাগুলি 
যথাযথ উদ্ধত হইয়াছে, কিংবা উদ্ধাহতত্বের [ ৯২ পৃষ্ঠায় ] রাজমার্ডগ 
নামক নিবন্ধবিশেষের “বার মাসের মধ্যে শুধু পৌষ এবং চৈত্র ব্যতীত 
অবশিষ্ট দশমাসই প্রশস্ত” এই মর্দের শ্লোক [অরক্ষণীয়া কন্তার সম্বন্ধে] 

উদ্ধত হইয়াছে, কিংবা! পঞ্রিকায় বারদোষ, যুতবেধ, যামিত্রবেধ এবং 
সপ্তশলাক প্রভৃতি আরও যে সকল কালদোষের বিভীষিকার স্থষ্টি করা 

হইয়াছে, তাহাদের একটিও বৈদিক গৃহ্সথত্রে কিংবা মন্ুংহিতা। প্রমুখ 
প্রামাণ্য [বেদসন্মত] স্থতিশান্ত্রেত নাই। ম্মার্ড ভট্টাচার্য “বিবাহে 

নিষিদ্ধ মাস”গুলির প্রমাণন্বরূপ যে বাৎস্তায়নের নাম করিয়াছেন, 

কামনুত্রকার প্রনিদ্ধ বাতস্তায়ন মুনির কামশান্ত্রে মধ্যে বৈদিক 
বৌধায়নাদি গৃহাস্থত্রসম্মত অনেক বৈবাহিক বিধি-ব্যবস্থা আছে, কিন্ত 
স্মার্তের অধ্যাহৃত শ্লোক অথবা এ মর্খবের কোনও সুত্র তাহার কোনও 

স্থানেই নাই। ফলতঃ কোনও বৈদিক গৃহ্স্থত্রে [এবং বাথ্ম্যায়নের 
কামস্থত্রে ] অরক্ষণীয়৷ কন্তার কোনও কথাই নাই। 

[ ১৫ ] 
এইবারে আমাদের দেশাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ পগ্ডিতগণের প্রণীত 

গ্ন্থগুলির প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করুন। পঞ্রিকায় যাবতীয় বিভীষিকা 
প্রিকায় উদ্ধাহতত্বের স্থান আছে, তাহাদের অনেকগুলির জন্মস্থান 

এবং গৌঁড়মগ্ুলে পাঠান ম্মার্ভের “উদ্বাহতত্ব*। গৌড়মগ্ডলে পাঠান 
রাজশক্তির প্রভাব রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় দুইশত বৎসর 

পরে খষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দে ম্মার্ত রঘুনন্দনের অভ্যুদ্ঘয় হইয়াছিল। সে 
সময়ে দাসত্ব-জর্জারত হিন্দুসমাজ একদিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে এবং 

অপর দিকে কুসংস্কারের আবজ্জনায় আক নিমজ্জিত হইয়া “ত্রাহি 
ব্রাহি” রবে গগন বিদীর্ণ করিতেছিল। নববলঘৃপণ্ত পাঠান রাজশক্তির 

প্রভাবে নবদ্ধীপের ব্রাহ্মণসমাজ কিরূপ বিপন্ন হইয়াছিল, অবিবাহিতা 
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অনৃঢ়া কন্যা গৃহে রাখা কিরূপ সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল, দিনের 
বেল। প্রকাশ্ঠ সভা করিয়া এবং বাছ্ভাগাদ্বির উৎসব সহকারে মেয়ের 

বিবাহ দেওয়া যে কিরূপ অতি সাহসের কাজ বলিয়| বিবেচিত হইত। 
তাহা সমসাময়িক বৈষ্ণবসাহিত্য, কুলগ্রস্থের মেল-বিবরণ এবং নূতন 

নৃতন সঙ্ধীর্ণ আচারের প্রাচীর নির্মাণাদ্ি হইতে বিলক্ষণ উপলব্ধি 
কর! যায়। বিবাহিতা কন্যার স্বামীকে বধ না করিলে তাহাকে 

“নেকা» করার উপায় ছিল না; কিন্তু অবিবাহিতা এবং বিধবা! নারীরা 

বৈদেশিক কোনও কোনও বীরপুরুষের অতি লোভনীয় “আমিয* 

বলিয়া গণ্য হইতেন। ভারতীয় সমাজে আরবীয় সত্যতার মহাপ্লাবন 
আসিবার পর, হিন্দুর ছোট বড় সমস্ত জাতির মধ্যে শিশুকন্যার বিবাহ, 

প্রদেশবিশেষে শিশুকন্তার প্রাণবধ। বিধবা নারীকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ 

করা প্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ আর্ধ্যসদ্দাচার বিরুদ্ধ এবং জগতের সভ্যতা এবং 

শিষ্টাচারবিরুদ্ধ কদাচারগুলি সহস1 এরূপ দ্রতগতিতে যে বাড়িয়া গেল, 

তাহার কি কোনও হেতু নাই? উহার হেতু অতি সুস্পষ্ট এবং 

স্বাতাবিক। প্রবলের অত্যাচার হইতে ছূর্বলের আত্মরক্ষা করিবার 

উদ্দেস্তেই এ সকল সন্ধীর্ণ “কুন্মনীতি”র উদ্ভব হইয়াছিল। দেখুন, 

বাঙ্গালার প্রতিবেশী প্রদেশ ও ওড়িশায় পাঠান অথবা মুঘল প্রতৃত্ব 

স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই”_এ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দিবা! 

বিবাহের প্রথা লুপ্ত হয় নাই এবং করণ ও থণ্ডায়েত [ বাঙ্গালার কায়স্থ 
ও রাজপুতের সমশ্রেণী ] জাতির মধ্যে কন্ঠার যৌবনবিবাহ প্রথাও 

লুপ্ত হয় নাই। 
[ ১৬ ] 

বান্ীকি প্রণীত রামায়ণে দেখিলেন, রামচন্দ্রা্দির বিবাহ দিনের 
বেলায় হইয়াছিল এবং তথায় 'লগ্নেের কোনও কথাই নাই ; অথচ 

স্মার্ভের শতাধিক বৎসর পূর্বগামী কৃত্তিবীস কবির রামায়ণের মুল 
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ফলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরই নিহিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস পণ্ডিত 

কৰি কৃত্তিবাসের বলিতেছেন--রাম-সীতার বিবাহের অতি 
কক্পিত ব্যবস্থা উত্তম লগ্ন স্বয়ং বশিষ্ঠ খবিই নির্ণাত করিয়] 

দিয়াছিলেন এবং সেই লগ্নে বিবাহ হইলে রাম-সীতার মধ্যে বিচ্ছেদ 
হইত না। দেবতারা দেখিলেন যে, রাম-সীতার বিচ্ছেদ না হইলে 

সীতাহরণ হয় না, রাবণও মরে না; সুতরাং রাম অবতারের যড়মন্্ 

সবই যে মাটি হইয়া যায়! দেবতারা বশিষ্ঠদেবকে বোক। বানাইবার 
জন্য এক বুদ্ধি আটিয়া বিবাহ রা্রির মজলিসে [ বাঙ্গালাদেশে তখন 
দিবা-বিবাহ উঠিয়া গিয়াছে কিংবা উঠি উঠি করিতেছেকাজেই কবি 
কৃতিবাস রাম সীতার বিবাহ রাত্রিতেই দিয়াছেন ] নৃত্য করিবার জঙ্ক 

চজ্জদেবকে পাঠাইয়া দ্রিলেন। বরকর্তী, কন্তাকর্তী এবং তাহাদের 

সাঙ্গোপাঙ্গ সকলেই চাদের সেই নৃত্যের ভাবে একেবারে মশগুল, 
চিকের আড়ালে রাণীদেরও তদবস্থা, কাজেই বশিষ্ঠের গোর খোজা 

সাধের «লগ্র” ভম্ম হইয়া গেল আর রাম-সীতার কুলগ্নে বিবাহ 

হইরা গেল! দেবতাগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাচিলেন, ইত্যাদি। 
[ ১৭ ] 

ভক্ত কবি তুলসী্দাস ম্মার্ভ রঘুনন্দনেরও অনেক পরবর্তী। তাহার 
রামায়ণে রামচন্দ্রাদির যে নৈশবাহের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, 

তাহা স্বাভাবিক। যে সকল নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাহার রাময়ণের ভিতর 

বহু “ক্ষেপক৮ [ প্রক্ষিপ্তাংশ ] প্রক্ষেপ করিয়াছেন, তাহারা আবার 

আধুনিক গণক ঠাকুরদের নকলে রামচন্দ্রের জন্মকুগুলী প্রস্তুত করিয়া 

এবং পদ্ধতি-পুথির নকলে সীতার বিবাহে জনক কর্তৃক সঙ্কপ্পবাক্য পর্য্যস্ত 

লিখিয় দিয়া সাধারণের কুসংস্কার যোলগুণ বাড়াইয়। দিয়াছেন । 

[১৮ ] 
বিবাহ বৈদিক সংস্কার । গর্াধান ব্যতীত কোনও বৈদিক কাধ্য 
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রাত্রিতে কর। নিষিদ্ধ। অধিক কি, কোনওরূপ বৈদিক 'দানঃও 

দায়ে পড়িয়াই নিষিদ্ধ। স্মার্ভ তট্টাচার্ধ্য সেই “দায়” হইতে 

ইচ্ছামত ব্যবস্থা উদ্ধার প্রাপ্তির নিমিত্ত তাহার “উদ্বাহতত্থে” 
[১৫৯ পৃষ্ঠা] মহাভারতের নাম করিয়া “অভয়দান, বিদ্ভাদান, দীপদান, 

অন্নবান, আশ্রয় দ্রান এবং কন্তাদান_-এই কয়টি ভিন্ন আর অন্য দান 

নিষিদ্ধ” এরূপ মর্ের একটি অনুষ্পচ্ছন্দের শ্লোক তুলিয়াছেন। মহাভারতে 

একটিও নৈশ-বিবাহের দৃষ্টান্ত নাই দেখিয়া, উক্ত গ্নোকের মৌলিকতায় 
সন্দেহ জন্মে। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বাঙ্গালার সামবেদীয় এবং 

খগ্বেদীয় ব্রাহ্মণের রাত্রিতে সম্প্রদানটুকু সারিরা পরদিন [ অথবা 
তাহারও পরে ] দিনের বেল] বৈদিক সংস্কারাত্মক কাজ করিয়! বৈদিক 

বিধান এবং দেশাচার [ ম্ার্ভসম্মত এবং পঞ্জিকার উপদিষ্ট ] উভয়ের 

মধ্যে এক প্রকার আপোষ বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু যুর্ব্বেদীয়দিগের 
সম্্রদানের পৃর্ধেই হোমাগ্নি জালিতে হয়ঃ সুতরাং তাহাদের পক্ষে 
এই আবরণটুকুরও আশ্রয় নাই। 

ধাহারা উক্তরূপে আপোষ বন্দোবন্তের দ্বার রাত্রিতে সম্প্রদান 

করিয়া দেশাচারের অথবা ম্মার্ভ ভট্টাচার্যের সন্মান রক্ষা এবং 

পরে দ্িবাভাগে বৈবাহিক হোম, পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীগমন প্রভৃতি 

সংস্কারাত্মক কাধ্য করিয়া বৈদিক পদ্ধতির মান রক্ষা করেন বলিয়! 

মনে করেন, তাহাদের লক্ষ্য করা কর্তব্য,_(১) শুধু সম্প্রদানের দ্বারা 

দবিজগণের বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং দ্িবাভাবে কুশগিকাদি 
সগ্তপদী গমনান্ত সংস্কারাত্মক কর করিলে “রাব্রিতে বিবাহ হইয়াছে” 

বল! বৃথা । (২) সম্প্রদানের পর বর-কন্ঠার 'পতি-পত্বীসন্বন্ধ" ঘটে ন1। 

সুতরাং তাহাদ্দিগকে বাসরঘরে একত্র রাখেন কোন্ যুক্তিতে ? 

[ ১৯ ] 

আমরা যতদুর দেখিলাম, তাহাতে বুঝা গেল,$ 
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১। ফলিত জ্যোতিষের উপদিষ্ট জন্মপত্রিকা প্রস্তত বা তাহা 

হইতে বর-কন্তার রাশিগণের বিচার এবং বৈবাহিক লগ্ন নির্ণরাদি 

শ্রোত স্মার্তশাস্ত্রম্মত সনাতন প্রথা নহে; উহা! খুষ্টপর যুগে এবং 
বিশেষতঃ বৈদেশিক প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

২। রাত্রিকালে বিবাহের প্রথা বিশেষ কারণে জন্মিয়াছিল। 

৩। উত্তরায়ণ কাল, শুরুপক্ষ এবং শুভ নক্ষত্রে বিবাহের প্রশস্ত 

সময় বলিয়া গৃহস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; ইচ্ছামত যে কোনও কালে এবং 

দিনে হইতে পারে, তাহাতেও বাধা নাই ; যথা-_খগ্বেদীয় আশ্বলায়ন 

গৃহসথত্রে-_“উদগয়ন আপূর্য্যমাণ পক্ষে পুণ্যে নক্ষত্রে চৌলকর্্দোপনয়ন 
গোদান বিবাহাঃ ॥১॥ সার্বকালমেকে বিবাহ্মূ ॥২॥* 

যজুর্ব্বেদীয় পাবস্কর গৃহস্থত্রে-_ 
“উদ্বগয়ন আপুর্ধ্যমাণ পক্ষে পুখ্যাহে কুমার্ধ্যাঃ পাণিং গৃর্ঠীয়াৎ।৫। 

ত্রিষু ব্রিষুতরাদিযু |৬| স্বাতৌ মৃগশিরসি রৌহিণ্যাং বা ॥৭।৮ 

সামবেদীয় গোভিল এবং শৌনক গৃহান্থত্রে-_ 

“পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুব্বাৎ। লক্ষণ প্রশস্তান্ কুশলেন।” 
ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, [মাঘ মাসে উত্তরায়ণ আবদ্ধ 

হওয়ায়] মাঘ, ফাল্তুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাস বিবাহের 

প্রশস্ত সময়। যাহা! হউক, কেবল শুভাশুত নক্ষত্র বিচার ভিন্ন 

আর কোনও বার বা পগ্নাদ্দির বিচার প্রাচীন আর্য গ্রন্থে নাই। 
বর্তমান কালে বিবাহ-সতা হইতে কন্ঠাকে সহসা ছিনাইয়া৷ লইয়া 

যাইবার আশঙ্কা যখন নাই, তখন শাস্ত্রো্ত বৈধ দিবা-বিবাহের প্রথার 
পুনঃ প্রবর্তন করা. পরামর্শসঙ্গত বোধ হয়। কয়েক বৎসর পুর্ব 
কাশীর প্রগাঢ় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় ৬শিবকুমার শাস্ত্রী নিজের 

কল্ঠার বিবাহ দিনের বেলায় দিয়া শাস্ত্রের এবং স্বকীয় বিদ্যার মর্যযাদা 

রক্ষা করিয়াছিলেন। 



অসমীয়৷ হিন্দুদিগের সন্বন্ধমূচক নামাবলী 
ভ্রয্োক্তিহস্পি অন্্যান্স 

পতি-পত্বীর সন্বন্ধ-স্থাপনের পর হইতে সংসারে মানুষের সহিত 
মানুষের সামাজিক সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং সেই হেতু পিতা, 
পিতামহ এবং প্রপিতাষহ অথব]। মাতা, মাঁতুল, মাতামহ এবং প্রপিতামহ 

প্রভৃতি উর্ধতন, শ্তালক, ভগিনীপতি, সহোদর, বৈমাত্রেয় অথবা 
খুড়তুতো, জাটতুত, মামাত, মাসতুত এবং পিসতুত প্রভৃতি সমান স্তরের 

এবং পুক্র-কন্তাঃ ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভ্রাতুষ্পুক্রী প্রভৃতি অধস্তন সম্পর্কের 

নানাবিধ নিকট বা দৃড়তর আবত্মীয়বর্গের বিবাহ-সংস্কার-জাত সম্বন্ধে 
সন্বদ্ধ অসংখ্য শ্রেণীর আত্মীয় এবং আত্মীয়গণের সম্বোধন ব! উল্লেখ বা 

পরিচয় দ্দিবার জন্য প্রত্যেক সভ্য বা অসভ্য সমাজে নানাগ্রকাবু ভিন্নত। 

বোধক সব্বন্ধস্চক নামের অস্তিত্ব আছে। যে যে দেশে একান্নবঙ্তি 

পরিবারের প্রভাব অধিক, সেই সেই দেশে এ সকল সব্ন্বস্থচক নামা- 
বলীর পরিধি অতি দুর বিস্তৃত। শিবসাগর অঞ্চলের অসমীয়৷ হিন্দুদিগের 

মধ্যে ব্যবহৃত এ প্রকার নামগুলির [7০708 0£ [51805070817 একটা 
তালিকা [নামাবলীর ইংরাজী তালিক। কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের নৃতত্ 

বিভাগ হইতে লেখককে প্রদত্ত] নিয়ে প্রদত্ত হইল $__ 

151:£02/410)15 6//7912/ £%6 £৫2/67. 

1, 80] 0£ 09 00098 01091 ঘ10ি--ভাই বা ককাই দেউ। 

শি 8 রর ৮ 9০01)07 1--ভাই বা ককাই দেউ। 

3, [৮09৮৪ 6116 0:০076৮৪ ৪0]--ভাই বা ককাই দ্রেউ। 

4৪ ১... 3০৮৩ ৮16ি--ন বৌ বা বৌ দেউ। 

টি» ৪1097 0:061978 120%1661--বাই ব ভনি। 

6. ৮ টি 02027668 1)091)900--- 

ভিনিহি বা! বৈনাই। 



৩৫৬ 

7, 

৪. 

9. 

10. 

1]. 

19, 

14. 

16, 

10. 

117. 

18 
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আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

1510678 ঠ০01189 100)92+8 ৪০--ককাই বা ভাই। 

02,0176:--বাই বা ভনি। ঞ9 9 59 

রি 91067 8186918 ৪১-_ককাই বা ভাই। 

্ 2 *:0881700শবাই বা ভনি। 

রঃ ড001)6] 8186০7%8 801)--ককাই বা তাই। 

রি ৪ ৪ 020%1)997--বাই বা তনি। 

7209: [বাবা]_বোপাই, পিতাই বা দেউতা।। 
9667 9০)6:- দাই | 

৮». 10606: [সৎ মা]__মাহি দেউ। 

দ'৪.0)97৮8 9166৮ :০9১০:--বর পিতাই বা বর দেউতা । 

রি 7082785: 0০৮89: [কাকা বা খুড়া]-_দদাই, খুড়া । 

রি 8189 :00018 */1৪--বর বে বাবর মা। 

৪ ০০10৩: 10:০৩:০৪ আ1ি-- খুড়ি দেউ। 

চা8.1)978 ০1091" 8189: [বড় পিসি মা] জেঠাই দেউ। 

রঃ ্ 9186978 1)087)91)0- জেঠপা। 

রঃ 7০0211£97” 81869: [পিসি]--পেহি দেউ। 

রর 00109: 91860৮5 110809170- পেহি দেউ। 

[78015975 ড0)0--ককা দেউতা | 

০... 90)9শ-আই দেউতা,বুট়ী আই বা আইতা, আবু। 
[৮01)975 90109159 ১০৮০: দাদামশাই]_-ককা দেউত1। 

9:০০)০০৪ ৬16--আইতা | 
০ ঞঠ 

% ৮ 3186৪:--আইতা। বা বুটী আই। 

% রি 07001809758 5010-- ককাই বা ভাই ] 

রি টি 08001,997--বাই দেউ। 

81809758 ৪01) দুর্দাই দেউ বা বর পিতা। 



10, 

1, 

1, 

-৭ 

৩৩ ৩2 ৬০ 

অসমীয়! হিন্দুদিগের সন্ন্বহচক নামাবলী ৩৫? 

[956)625 £/018908 81869758 09021)691--পেহি দেউ। 

ঢ200)925 65০৮9 ঠি0১৪7আজো! কক দেউত] | 

” রি [0০01.6)--আজে! বুঢ়ী আইতা। 

টি :০6০৮৪ ৪0078 ৪01।--ততিজ| | 

রর ». ১. সঠটি-ভতিজা বোবারী। 

নর ».::05020625 ৪০/--ভাগিন। 

ঢা969179 7১:0007975 780176978 8০7৮৪ ৮10--ভাগিন। 

বোবারী। 

71, £22/229%5 /1707/2/7 £/৫ 24946 

119919% [মা] আই বা বৌ। 
|100))975 91091. 8189৩:--জেঠাই দেউ। 

রী রঃ 31869) 1099800--জেঠপহা দেউ | 

11080)978 ০০11297 81869£ [মাসী মা]-মাহি দেউ। 

রি রি 8186618 1)08)9200--মোহা দেউ। 

11018৩7 8189৪ ৪00 ভাই বা ককাই দেউ। 

81001)575 ৪196978 1%051)697- -বাইদেউ বা তনি। 

পু 107001)92 [মামা]--মোমাই দেউ। 

[100767%8 1:০01978 10 মাইদেউ বা মামি। 

0:060678 802-_-ভাই বা! ককাই দেউ। 

নর 08 279 _বাই দেউ বা! তনি। 

ঠ679:--ককাই দেউতা। 

171, £21229/5 27/০7121 272 /9/0/767 2/% 32546/ 

1. [91097 :০০৮০০2 [বড় দাদা] --ককাই দেউ। 
প্র এ. 08037 ৪1 [বউদ্দিদি! _বৌদেউ বা! নবৌ। 



৩৫৮ আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

3. 12136 70:0৮1)97 ৪০ [ভাইপো]--ভতিজ1 পো । 

4০ ৯১ 2 08%091৮০:--ততিজা জী। 

ঠ. ০৪:০৪: 1১:001১67৮ভাই | 

9. ১ ১:০61597০৪ ৮1০ি--[ভাই] বোবারী। 

লি ৪07) _-ততিজা পো । 

৭, ৯» 7০60678 0%021769--ভতিজ! জী । 

9. 91969: [বোন]__বাই বা ভনি। মি 

10. 91566755 1)08)87)9 [বোনাই]--ভিনিহি বা বেনাই। 

রি ৪07--ভাগিন। 

12. » 0801)657--ভাগিনি । 

13. 5০00%9২ 7১:০0615975 80708 ৪০0-_নাতি: লরা | 

14. ১ রর রি 090£1)697-নাতি ছোবরালি। 

77 £26422207%5 /7৮০%/2/ £%62 77216 07 & 71272, 

712 [বউ, স্ত্রী]_-তিরুতাঃ ঘৈনিয়েক। 

ড/1£5 ৮:০০৮০: [শালা]-_ জেঠেরি বা খুলখালি। ১৩ 

7 0:0615978 *1--বোবারি বা জে শাহ। 

পুত ৯ ্ ৪01) -ততিজা পো । 

টি ও ১:০016255 9890£769--ভতিজ জী । 

0. » 91067 81907 -জে শাহ । 

দি 2 ৪190928 1)091)870--শালপতি। 

৪. 1015 91997: 8156918 ৪০1)-_-ভগিনী। 

সা ড০00108৩7 8156০: [শালী]- খুলখালি। 

109. » টে 8196913 1108)%10--শালপতি। 

11. , রর 800---ভতিজা পো। 



129, 

19. 

খু, 

1৭. 

14. 

15. 

70, 

17. 

18, 

19, 

অসমীয়। হিন্দুদিগের সন্বন্ধস্থচক নাঁমাবলী ৩৫৯ 

11575 5০0008০97 815697৪ 0805119০:--ভতিজ! জী। 

». 90186: [হশুর]--শহর । 

ড/10০৪ 20০৮০: [শাশুড়ী]--শাছ। 

£০2/2/30725 /%70)2/ £%6 £7%/5804 074 7797. 

9০1? [মাগ) বউ, স্ত্রী]_-ৈনীয়েক। 

[7081)%00 [ভাতার]-_গিরিয়েক | 

[70970877053 061১9 ০1--সতিনি | 

96০] ৪০--সতিনি পো । 

969]) 0%01১৮০:--সতিনি জী । 

70990059109. 1১7০061১9£ [ভাস্ুর]--বরজনাক। 

রি 01:0009:8 অ1০--জাক। 

্ 91997" 7১7০001097৪ ৪০2---ভতিজা পো]। 

7 5 ».08927৮০--ভতিজা জী। 

রা ৮০৪8০: 07০৮০; [ঠাকুর পো]--দেওর। 

রঃ ্ 9০:০9)678 1--জাক। 

[709)800+8 50010£97 7১:০6)978 8০0-_-ভতিজা পো 

রঃ রি ».:8081)97--ভতিজা জী। 

ঢ09১900%8 8186০] [ঠাকুর ঝি] ননদ । 

রঃ 8186978 1)109070--ননদি জোরাই। 

5 নর $০০--ততিজা পো। 

4 রঃ 1201 697 [ভাগ্নী]--ততিজা জী। 

17 081)8/00+8 £%61)91--শহছর | 

| 10096) ্শাছ । 



আসাম ও বজদেশের বিবাহ-পদ্ধতি 

71. /97/29%5 £//701/2/ £/82 5০07. 

9০0 [ছেলে]--পুতেক। 
901025 স্চ1 [বউ মা]- পো বোরারী | 

রঃ 10959 01797 [বেহাই]-বিয়ে | 

রি টি 10801)91-বিয়নি | 

901)?8 ৪0) -পো-নাতি। 

১9008 *16-_-নাতিনি বোরারী । 

১.০. 80--আজো নাতি। 

রী রি 0%001697--আজে। নাতিনি। 

98801)697-- নাতিনি। 

9০703 0%016975 ),050200-_নাতিনি জোবাই। 

নর রি ৪0) আজে নাতি। 

১.১ 0%0%1)691--আজো নাতিনি ৷ 

7714, 12222975 £/179142/ /12 £)2212//87. 

1)9021)9" [মেয়ে]_-জীয়েক | 

রি 109১8 [জামাই] জোবাই। 

[08021769755 1081990075 61১91 বিয়ে | 

টি টা [00667 [বেন]-_বিয়নি। 

80০--নাতি | 

৪07?8 1--নাতি বোবারী | 

[08020667৮8 08002162৮-নাতিনি | 

090176675 1)597১00--নাতিনি জোবাই। 

সমাপ্ত 

92 



আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির সূচিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠা 

অক্ষতযোনি-বিধবা! ১১২১১৯২) ১৯৭ 

অখিলচন্দ্র ভারতী ভূষণ 1৬/০+ ১৭৩, 
১৮১) ২১৭ 

অগ্রদ্দানি ব্রাহ্মণ ১১৯ 

অধ্য [অরধ্্যপাত্র] ২৩৬ 

অচুযুতচরণ চৌধুরী ১৪৭-৪৮, ১৫৩ 

আধকারী ... ০, ৩০২ 
অধিবাস ২০) ১৯৯১ ২০২ 

অধিবাসের অর্থ ২০০ 

অধিবাসের ভার ২০৯ 

অনিরুদ্ধ ভূঞা » ১২৬) ১৩১ 

অন্থুলোম বিবাহ ১১০১-১৬ ৩৪৮ 

অনুদামঙ্গল ২৪৯ 

অভিগমন ২৯৩ 

অবিবাহিতা কন্ত। ৩৩০ 

অবিবাহিত] বালার রজোদর্শন ৩২৪ 

অন্ষ্ঠ 

অথষ্ঠ কায়স্থ 

অধষ্ঠ ক্ষত্রিয় 

অবৈদিক সম্প্রদায় 

১৩৭১ ১৩৯) ১৪১ 

৯৪৩ 

১৯৩৭) ৯৪০ 

২৪৪ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

অরজজস্ক! বালিকার বিবাহ ১৮৯১২৯৬ 

অশ্মারোহণ ২৬৭ 

অষ্টপতি ১৫১ 

অষ্টপতি বংশ ১৫২ 
অষ্টপ্রকার বিবাহ ১ 

অষ্টমঙ্গল ' ৬৮১ ৩১৭ 

অসবর্ণ বিবাহ ১০৬, ১১৫) ১৫৩। 

১৬৮-৬৯ 

অসমীয়া ভাষা *** ৮৩) ১৮৩৮৪ 

অসমীয়৷ ভাষার উৎপত্তি ১৮৭ 

অসমীয়া ব্রাহ্মণ ১১৯১ ১২৩ 

অসিধার! ব্রত ৩০৯ 

আইবড় ভাত ১৭ 

আংটী খেলা ৩০০ 

আঙটী-পিন্ধোয়া ৯ 

আগদিয়া ৫৩) ৮২-৮৩১ ৯৫ 

আগ চাউল ৫৩ ৫৬) ৯৫১ ১১৩ 

আগ ভুই দিয়া ৭৩ 

আগদিয়৷ থল রঃ ৭9 

আঠমাংল। ৬৮; ৬৯ 



৩৩২ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

আত্মদেবতা ২২৩ 

আদি চরিত ১২৬ 

আদি ব্রাঙ্গসমাজ **" ১৬৫ 

আদিশুর ১৪০) ১৮১) ১৮৪ 

আনন্দনারায়ণ ১৪৭ 

আবিয়ে ৩ 

আত্যুদ্দয়িক শ্রাদ্ধ ২০৫ 

আর্ধ্সমাজী বিবাহ-পদ্ধতি ১৬৯ 

আর্য বিবাহ ২ 

আরতি দুরলি ২৮ 
আরবীয় সত্যতা ৩৫১ 
আরাঙ্গজেব ১৩৫ 

আস্ত ধান্য ৬৩ 

আসমান তার! ১৮ 

আম্মুর বিবাহ ১5৩ 

আহোম রঃ ১৮৬ 

ইউনুফ খা বাহাছুর ১৪৫ 

ইতুপুজা [মিতুপৃজা] ২০৯ 
ইশর রি টি ২১১ 

ঈশ্বরচন্জর বিছ্াসাগর ১০৯) ১১৪ 
ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী ১৮৬ 
উজজনী ৭৬ 

উত্তররাটীয় কায়স্থ ১১৮ 

উদয়পুরের রাণ। বংশ ২১৫ 

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির স্থচিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠা 
উপনয়ন-সংস্কার ৩৩২ 

উপবীতি কায়স্থ বব 

উপরিচর বসু ২০৩-০৪ 

উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ১৫৯১ ১৬৪ 

৬উমেশচন্দ্র বিদ্ভারত্ব ১২০ 

উলুধ্বনী ১১৩ 

উড়িয়া ভাষার রচনা ১৮৩ 

খঙমন্ত্ ২৩৪ 

কণ্ঠহার ১১৮১ ১৩১১ ১৪১ 

কনকলাল বড়ুয়া ১২৩ 

কনাই .." ৭৫ 

কন্তা *, * ৩১ ১৫৩) ২৯২ 

কন্ঠার দ্বিরাগমন *"' ৬৯ 

কন্তার পাকান্ন ৬৯ 

কগ্ঠাভাব ২৬৬ 

কণ্ঠা-সম্প্রদান ২৪৬ 

কন্ঠাগৃহে বরের যাত্রা ৩৫১ ৪৩ 

কর্ণসুবর্ণপুর ১৭৮ 

কমল! [নামান্তর ব্রজসুন্দরী] ১৪৬ 

করতোয়া নদী ১৭৫ 
কলম! ২৩৫ 

কলর গুরি ৩৬-৩৭) ৪১ 
কলর গুড়িত গা-ধুয়ান ১৩, ১৪ 

কলাই ভাঙ্গা ২০২ 



আসাম ও বঙ্দেশের বিবাহ-পদ্ধতির স্ৃচিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠ 

ন্লিতা ৩-৪-৫-৬) ৮) ৬৫১ ১২৩৭) ২৪) 

১২৯) ১৩০-৩১ 

কলিতা জাতি ১১১) ১৩১ 

কলিতা জাতির বিধবা ১১২ 

কলিতা সমাজ ১২৬ 

কলি যুগ *** ৩৩৪ 

কাছাড়ী ১২৮২৯ 

কাত্যায়ন ২৯৬ 

কামরূপ ৯০ ১৭৭-৭৮) ১৮০১ ১৮৩ 

কামরূপ মণ্ডল ১৭৪ 

কামরূপে আর্ধ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম ১৭৮ 

কামরপে দ্বিজাতির বাসা ১৭৭ 

কামরূপে বাঙ্গালীর প্রভাব ১৮২ 

কামরূপে গৌড়ীয় সত্যতা ১৮২ 

কামরূপের ব্রাহ্মণ ২১৩ 

কামরূপীয় ভাষা ৮৩ 

কান্বোজ দেশ ১৮০) ১৮৪ 

কান্বোজ নৃপতি ১৮৪ 

কামস্ততি ২৫৬) ৩১৮ 

কান্্ি ২১১ ৩১৮ 

কালরাত্রি ৫৯) ৩০৫) ৩১০১ ৩১২ 

৬কালিকাদাস দত্ত ২১৮ 

কালী ৭৭১ ৭৮ 

কালীচরণ সেন ১২০ 

৩৬৩ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

কাণীরাম বাচস্পতি ২৯৯ 

কালেশি ২৫৫ 

কায়স্থ ৩, ১২৪, ১৩১) ১৩৩? ১৪০ঃ 

১৫১-৫২) ১৭৯১ ১৮১ 

কায়স্থ জাতি *** *** ১৩১ ১৩৭ 

কায়স্থ সমাজ ২১৮ 

কিরাত ১৭৭ 

কুক্ধট.: *** *" ২১৩ 

কুপ্ডিলনগরী ৪৯ 

কুমমি ২৩২ 

কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ১১১ 

কুলার বুড়ীর নাচন ৪০ 

কুশগিকা ৫১১ ৫৬) ২৬৯ 

কত্তিবাস ৩০৬) ৩৪৬১ ৩৫২ 

কষ্ণরাম ভট্টাচার্য. ১২০) ৩০৪ 

কেওট ৩-৪) ১২৪২৫ 

৬/কেশবচন্দ্র সেন ১৬৫-৬৬-৬৭ 

কেশাস্ত ২২৮ 

কৈবর্ত ১১৮১ ১৮১ ১৬১১ ২১৭ 

কৈবল্যনন্দন পি ১২৬ 

কৈবর্ত কন্তা। ১১৬ 

কোচ ৪১ ৫৫) ১২৮) ১৮৪১ ২১০) 

৩০২১ ৩০৭ 

কোচবন্া ১২৯ 



৩৬৪ 

বিষয় পৃষ্ঠা 

কোচবিহার ১২১ ৫৯১ ২১৩-১৪, 

১২৯ ১২২১ ২৫৬) ৩০৭ 

কো্ী ৮) ১৯৫ 

ক্ষেণ ১২৯১ ১৯৪১ ২১০১ ২১৬) 

২১৭-১৮১ ৩০২ 

ক্ষত্রিয় কলিতা ১১১ 

ক্ষত্রিয় কলিতা সমাজ ১১২ 

ক্ষত্রিয় বর্ণের লক্ষণ ২১২ 

থই পোড়ানর প্রহসন ১৬২ 
থগেন্দ্রচন্দ্র নাগ [জজ] ২১৮ 

থাগড়াবাড়ীর ব্রাহ্মণ ১৯ 
থাড়ু ১২১ ১৩ 
খাতির ভার ১৩ 

খিচা গীত ৭৭) ৯০ 

খুবী রত... 88 ৬২ 

খৃষ্টানদিগের সংস্কার ৩২৯ 
খেল 8 ৩ 

খোল ৩১১ ৬২ 

খোলের বোল ৭৯ 

খোয়াজ ওসমান খ! ১৪৭ 

গঙ্গাজল *** ১৮৮১ ১৯৩১ ২০০) ২৫৯ 

গঙ্গা-যমুনা কুলি ১৩ 

গন্ধতৈল ১৯৮ 

গণনাথ সেন (কবিরাজ ) ১৪১ 

আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির স্থচিপত্র 

বিষয় " পৃষ্ঠা 

গরুড় পুরাণ কত ২ 

গর্ভাধান ৬৮) ২৮৫১ ৩১৩-১৪ 

গাইটছড়া ৬৬১ ২৫৮-৫৯) ৩১৭ 

গাথিয়ান খুন্দা *** ২১ 
গাত্রহরিদ্রা ১৫-১৬১৭-১৮১ ২২, 

১১৩১ ১৯ ১ ২০৫ 

গা-ধন ৫ নন ১১ 

গান্ধর্ব বিবাহ ২ 

গায়ে হলুদের তত্ব ২০২ 

গার্ড সংস্কার ১৩ 

৬গিরীশচন্দ্র (রাজা) ১৪৪, ১৪৬, 

১৫১ 

৬গুরুদ্দাপ বন্দোপাধ্যায় ২৩২ 

গুণবিধু ১৭১১ ২৭৯ 

গোর ২৯৮ 

গোত্রান্তর প্রাপ্তি ২০ 

গোত্রলাভ ২৮০ 

গোদান সংস্কার ২২৮ 

গোগীনাথ দীক্ষিত ২৯৩ 

গোভিল মুনি ২৮০ 

৬গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী ১৪৯ 

গৌরীপুরে কামরূপীয় কায়স্থ- 
সভা [28 & 29/8/28] ১৩৫ 

গৌড়বচনের স্থষ্টি ২৪১১ ২৪৫ 



আসাম ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির হুচিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠা 

গৌড়ের আইন ১৬৯-৭৩ 

গৌড়ীয় সভ্যতা ১৮২ 

ঘটক ১৭৭ 

ঘটকালি ৭ 

৬ঘনকান্ত চৌধুরী ১২৭ 

ঘর-বর চাওয়া ১৯৭ 

চকুলি ভার ৭৩ 

চতুর্থ কর্ম ২৮০) ২৮২) ২৮৫১ 

২৮৭) ২৮৮, ২৯৩ 

চতুর্থ হোমের মন্ত্ [২৯৭ 

চন্দ্রপ্রভা ১১৮) ১৩৭) ১৪১ 

চন্দ্রের লিঙ্গ বিপর্য্যয় ১৪১ 

চর হোম ২৮২) ২৮৭-৮৮ 

চড়াপানি ২০২ 

চাইঙসন বাতি ২২৪ 

চার্বাক ২৩৮) ২৪৪ 

চার্ববাক সম্প্রদায় ২৪৫ ৪৬ 

চাড়াল ১২৭) ১৯৭ 

চিকর' মেছ ২১৯ 

চিড়া খোলা ১৯৭ 

চিত্তরঞ্জন দাস [দেশবন্ধু] ১৬৮ 

চীন ১৭৭ 

চুন প্রথা ৪২ 

'চেলেং ৩৯ পপ” পসসসসসমস্পপপ পপ ১৩০০ টিটি রি চিত টিউন উল রি টি 

৩৬৫ 

বিষয় পৃষ্ঠা 
চৈতন্য মহাপ্রভু ১১১১ ১৫৬ 

চৈত্র ১) ৩৪৯-৫০5 ৩৫৪ 

চৌধুরী [চৌধারী] ৮ 
ছয়রা ১৩ 

ছাগের অগ্ডকোষ ২০৯ 

ছানা ৫৪ 

ছঁদ্বল] তল। ৪৭) ২২৬ 

ছায়নর তল ৭৪ 

জয়ধ্বজ সিংহ ১২২ 

জনক ১৭৭) ৩৪৮ 

জরা নি 

জরাপন্ধ ২০৫ 

জলসহা ৩৩-৩৪) ২০২ 

জাতি ৫৫) ৫৯) ২০৮ 

জীমুতবাহন ১৮৯ 
জৈন ১৭৯) ২৪৪-৪৫১ ৩২৯ 

জৈন গৃহস্থ ২৪৫ 

জৈন পদ্পুরাণ ১১৫ 

জৈনমন্দির ২৪৫. 

জৈন সম্প্রদ্ধায় ১৭৮,২৩৮)২৪৫১৩১৯ 

জোড়ন পিষ্ষোয়া *** ১৫) ১৮১ ৯৯ 

টিকধর] [টিকিধরা] ৫৭ ৩০৩ 
টিকর মালা ৯২ 

০১১ টেকেলি দিয়া 



৩৬৩ 

বিষয় 

ঠাকুর আতা 
ডনা! ৪৪৩ 

ডপ্টন সাহেব 

ডাবলি ভার 

ভোম [অধুনা কৈবর্ত] 

ঢাক 

ঢাকুরি 
ঢুলিয়া 

ঢেমনি আনা 

ঢোকা ভাতার 

ঢোলের বোল 

তাজক 

তান্ত্রিক ধর্ম 

তান্ত্রিক সংস্কার 

তিলক 
তিস্তাবুড়ীর পুজা ... 

তুলসীদাস 

তেলর কাপড় 

তেলর ভার 

তোলনী বিয়া 

ত্বকচ্ছেদ সংস্কার 

থান সিং 

থানা-কমললোচন 

দক্ষিণ রাট়ীয় কায়স্থ 

পৃষ্ঠা 
১২৭ 

০১১ 

২৩২ 

৭২ 

১২৮১ ১৩২ 

৭৮ 

১১৮ 

৭৮ 

১১৪ 

১৮ 

৮০ 

৩৪৩ 

২১৩ 

২৩৫ 

২০৮ 

১৩৩ 

৭২ 

৭২) ৮৪ 

৩০৮ 

৩৩০ 

১৩৫ 

১৩৫ 

১৩৪) ১৯৫ 

আসাম-ও বঙ্গদেশের বিবাহ-পদ্ধতির[স্থচিপত্র 

বিষয় পৃষ্ঠা 
দর্পণ ** ২০৮ 

দ্রশকর্মদীপিক! ২৭৭. 

দ্রশকর্মপদ্ধতি ১৮২) ১৯২১ ২৭৪ 

দয়ানন্দ স্বামী ১৬৯. 

দান ২৪৭ 

দ্ায়ভাগ ১৮২ 

এদ্রিনজয় সত্র ১৩৩. 

দিনাজপুর ১৭৬) ১৮৪) ১৮৮ 

দিবা বিবাহের প্রথ] ৩৪৩-৪৪) ৩৫১. 

দ্বিতীয় বিবাহ-সংস্কার ৬৯ 

দ্বিরাগমন ৬৯) ২৮৬ 

দুয়ার ধরি উলিয়াই দিয়া ৫৫) ৭৭ 
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